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1.1.Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler 
 

 

Temel Sosyal Göstergeler 

 

Resmi Adı Polonya Cumhuriyeti 

Nüfus 38.2 milyon 

Yüzölçümü 311.889 km2 

Dil Lehçe 

Din Katolik (%95), Protestan, Ortodoks ve diğerleri (%5) 

Başkent Varşova 

Para Birimi Zloti (Zl) 

Başlıca şehirleri Varşova, Krakow, Lodz, Wroclaw, Poznan, Gdansk 

Yönetim Şekli Parlementer Demokrasi 

Cumhurbaşkanı Bronislaw Komorowski 

Başbakan Donald Tusk 

Temel Ekonomik Göstergeler 

  2008a 2009a 2010a 2011a 2012a 2013b 2014c 2015c 

GSYİH (milyar dolar, piyasa döviz 
kuruna göre) 

529,3 430,0 469,2 514,7 489,7 510,7 526,0 575,0 

GSYİH (milyar Zloti) 1.275 1.342 1.415 1.525 1.595 1.634 1.698 1.789 

Büyüme (%) 5,0 1,6 3,9 4,5 2,0 1,0 2,3 3,2 

Kişi başına GSYİH (dolar, satın alma 
gücü paritesine göre) 

17.566b 17.897b 18.792b 19.874b 20.619b 21.219 22.172 23.400 

İşsizlik (ort.; %) 9,8 11,0 12,1 12,4 12,8 13,5a 13,3 12,9 

Enflasyon (ort,; %) 4,2 3,2 2,6 4,1 2,6 2,7 2,3 - 

İhracat-fob (milyon dolar) 178.701 142.071 165.901 195.194 188.523 199.521 221.961 260.317 

İthalat-fob (milyon dolar) 209.430 149.713 177.683 209.301 195.404 205.147 230.481 273.228 

Cari İşlemler Dengesi  (milyon dolar) -34.914 -17.278 -24.064 -25.039 -17.128 -11.603 -12.899 -15.327 

Döviz Kuru Zl:$ (ort) 2,41 3,12 3,02 2,96 3,26 3,20a 3,23 3,11 

Döviz Kuru Zl:€ (ort) 3,52 4,33 3,99 4,12 4,19 4,19 4,109 3,92 

Dış Borç (yılsonu, milyar dolar) 218,0 280,1 317,1b 320,6b 364,1b 373,0 376,8 384,5 

Kaynak: Economist Intelligence Unit (EIU)- 2013 

a EIU Gerçekleşen, b EIU Tahmin, c EIU Öngörüsü 

 

 

1.2.Üyesi Olduğu Uluslararası Kuruluşlar 

Avrupa Birliği, Arctic Konseyi ACCT(Gözlemci), Australia Group, BIS, BSEC (Gözlemci), CBSS, CE, CEI, 
CERN, EAPC, EBRD, EIB, ESA (İşbirliği), EU, FAO, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFC, IFRCS, 
IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MINURCAT, MINURSO, 
MONUC, NATO, NSG, OAS (Gözlemci), OECD, OIF (Gözlemci), OPCW, OSCE, PCA, Schengen 
Konvansiyonu, SECI (Gözlemci), UN, UNCTAD, UNDOF, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, UNMIL, 
UNMIS, UNOCI, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WEU (ortak), WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC 
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2.1.Genel Ekonomik Durum 
 

Polonya önemli ölçüdeki yüzölçümü, nüfus ve ekonomik potansiyeli ile orta büyüklükte bir Avrupa 
ülkesidir. GSYİH’da son yıllardaki artış nedeniyle dünya ekonomisindeki önemi ve payı yükselmektedir. 
Özelleştirme uygulamaları neticesinde, ülke Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri içerisinde en fazla 
doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına konu olan ülke durumundadır. 

Ülkede, 1989 yılından sonra serbest piyasa ekonomisine geçiş yönünde ekonomik politikalar izlemiştir. 
Bu dönemde izlenen “Balcerowitz Planı” piyasa ekonomisine geçiş için sistematik bir dönüşümü 
öngörmüştür. Uygulanan politikalar neticesinde, ilk anda işsizlik ve enflasyon artmış, ancak yıllar 
itibarıyla düşüş göstermeye başlamıştır. 2002 yılından itibaren hızla iyileşme göstermiştir. GSYİH 
artışının arkasında özellikle başarılı ihracat performansı yatmaktadır. Zaman içinde iç talebin 
güçlenmesi, özel tüketim ve sabit yatırımların artması da hızlı büyümenin temel dinamikleri olmuştur. 

Ülkede alt yapı yatırımlarının hız kazanması, doğrudan yabancı sermayenin pazara olan ilgisinin 
kesintisiz devam etmesi ve tüketim harcamalarının mali krizden nispeten daha az etkilenmesi gibi 
nedenlerden ötürü Polonya, 2008-2009 mali krizi boyunca pozitif büyüme gösteren yegane AB üyesi 
ülke olmuştur. 2011 yılı için %4.3, 2012 yılı için %2 oranında GSYİH büyüme gerçekleşmiştir. 2013 yılında 
ise %1’in üzerinde büyüme beklenmektedir. 

Euro bölgesindeki durgunluk nedeniyle, 2013 yılı boyunca ekonomik performansda zayıflığın devam 
etmesi beklenmektedir. Ekonomik büyüme için Euro bölgesi krizi ve Leh bankalarının sıkıntılı Euro 
bölgesi borçları aşağı yönlü risk olmaya devam edecektir. 

Bununla beraber, başlıca ticari partnerlerindeki ekonomik durgunluk, Polonya ekonomisini de 
yavaşlama sürecine sokmuştur. Nitekim, ihracatının yaklaşık %80’ini AB üyesi ülkelere yapan 
Polonya’nın dış pazarlarındaki daralma ve dış kaynaklı kredilere ulaşma güçlüğünün önümüzdeki 
dönemde iç piyasaya sanayi üretiminde düşüş, tüketici güveninde ve perakende satışlarda azalma ve 
işsizlikte artış şeklinde yansıması beklenmektedir. Polonya’nın sanayi üretimi, işsizlik veya perakende 
satışlar gibi göstergeleri henüz Avrupa’da yaşanmakta olan krizden etkilenilmediğine işaret etmekle 
birlikte, para birimi Zloti’de aşırı dalgalanmalar ve Polonya Merkez Bankası’nın referans faiz oranını 
yükseltmesi önümüzdeki dönemin Polonya açısından zorlu geçeceğini göstermektedir. 

Ancak, ülkede AB fonları kaynaklı alt yapı yatırımlarının hız kazanması, doğrudan yabancı sermayenin 
Polonya pazarına olan ilgisinin kesintisiz olarak devam etmesi ve tüketim harcamalarının diğer Avrupa 
ülkelerine göre mali krizden nispeten daha az etkilenmesi gibi nedenlerden ötürü, Polonya 
ekonomisinin önümüzdeki dönemde de pozitif fakat daha yavaş büyümesi muhtemeldir. Benzer şekilde, 
Batı Avrupa’daki talep daralması dış ticaret hacimine de yansıyabilecek, Bankacılık sistemi ağırlıklı olarak 
Batı Avrupa bankalarına dayalı Polonya’da yerli yatırımlarda düşüşler görülebilecektir. Ekonomik 
faaliyetlerdeki yavaşlama doğal olarak Polonya kamu maliyesini olumsuz etkilemektedir. 

Polonya Hükümeti, 2008-2009 küresel krizinin etkilerini bertaraf etmek üzere 24 milyar Avro’luk İstikrar 
ve Kalkınma Planını uygulamaya koymuştur. Plan, banka garantilerinin arttırılması, küçük ve orta ölçekli 
işletmelere kredi sağlanması ve yenilenebilir enerji alanında yatırımlara odaklanmaktadır. Buna ilave 
olarak, IMF’den 22 milyar Dolarlık kredi imkanı temin edilmiş ancak, ihtiyaç duyulmadığından 
kullanılmamıştır. Diğer taraftan, Polonya Maliye Bakanlığı bütçe açığının Maastricht kriterlerine uygun 
hale getirilmesi ve Polonya’nın Euro’ya geçişine imkan tanınması için yeni bir bütçe planını uygulamaya 
koymuştur. Polonya, AB’nin Euro bölgesi üyelerince ekonomi politikalarının koordinasyonu amacıyla 
2011 yılı Mart ayında oluşturulan Euro Plus Paktı çerçevesinde, rekabet gücünü arttırıcı diğer bazı 
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tedbirlerin yanı sıra, kamu borçlarını reel olarak en fazla GSYIH’nın %51’ine karşılık gelecek kadar 
arttırmayı ve öğretmenler ve araştırmacılar dışında kamu personeli ücretlerinin dondurulmasını taahhüt 
etmiştir. Söz konusu tedbirler halen yürürlükte olup, Polonya Hükümeti’nin 9 Ekim 2011 tarihinde 
gerçekleştirilen genel seçimler sonrasında uyguladığı başlıca kısa vadeli tedbir, bazı tüketim mallarında 
bütçe açığının kontrolü amaçlı vergi arttırımları olmuştur. 

Polonya, kriz boyunca Rusya Federasyonu, Ukrayna, Beyaz Rusya ve Azerbaycan gibi eski SSCB ülkeleri 
ile Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Sırbistan gibi civar ülkeleri hedef pazarlar olarak belirlemiş ve bu 
ülkelere yönelik resmi ve ticari heyet ziyaretlerini yoğunlaştırmış, benzeri girişimleri Günye Kore, Suudi 
Arabistan ve Katar gibi Uzak Doğu ve Korfez Ülkelerinden yabancı sermaye yatırımların çekilmesi için de 
gerçekleştirmiştir. 

Polonya’nın 2012 yılı ihracatı 184 milyar Dolar, ithalatı ise 196 milyar Dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 
Dış ticaret açığı bir önceki yıla göre %42 oranında azalarak 12 milyar Dolar düzeyinde olmuştur. Özellikle 
ihracata yönelik yabancı sermaye yatırımları Avro bölgesinde yaşanan krize rağmen ihracatta görülen 
artışa önemli katkıda bulunmuştur. 

Şirket kapanmaları, kamu ve özel sektörün mali krizdeki personel azaltmaları sonucunda mali kriz 
öncesinde tek haneli olarak seyreden olan işsizlik oranı 2012 yılında %12.6 olmuştur. Bununla beraber, 
işgücünün niteliğinin iyeleşmesiyle birlikte, ortalama ücretlerde enflasyon oranının üzerinde artışlar 
görülmüştür. 

2007-2013 bütçe döneminde AB kaynaklarından Polonya’ya tahsis edilen kaynak 67 milyar Euro’dur. 
Ayrıca, 2007-2009 yıllarında öngörülen büyüme hedefinin üzerinde bir büyüme yakalandığından, 2011-
2013 dönemi için 633 milyon Euro’luk ek kaynak da tahsis edilmiştir. 

Polonya Ekonomisini Etkileyen İç ve Dış Olaylar: Polonya ekonomisini etkileyen en önemli gelişme, 1 
Mayıs 2004 tarihinde gerçekleşen AB tam üyeliğidir. Polonya’nın AB’ne katılım öncesi ekonomi 
politikası, hızlı ekonomik büyüme, işgücü piyasasını canladırma ve istihdamı artırma ve ülkenin 
kalkınması için AB fonlarının etkin kullanımı üzerinde odaklanmıştır. Bu hedeflere ulaşılabilmesi 
açısından, girişimciliğin geliştirilmesi, inovasyon, altyapının iyileştirilmesi, kırsal kalkınma, merkezi 
otoritenin yerel yapılara devredilmesi, devlet mülkiyetindeki işletmelerin özelleştirilmesi ve yeniden 
yapılandırılması yöntemleri üzerinde durulmuştur.  

AB üyeliği ile birlikte Polonya, AB üyesi ülkelerin ekonomi politikalarının koordine edilmesi çalışmalarına 
dahil olmuştur. Bu çerçevede, Polonya AB’nin Genel Ekonomi Politikası ilkelerini gözetmek durumunda 
olduğu gibi, Ecofin (Ekonomik ve Mali İşler) Konseyi’nin detaylı tavsiyelerini uygulamak durumundadır. 
AB’nin Anayasası niteliğindeki Lizbon Antlaşmasının 1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte, 
Polonya’nın dış politika alanındaki yetkileri giderek artan ölçüde AB’ne devredilmektedir. Bu itibarla, 
Polonya AB üyeliği sonrasında Ekonomik Bütünleşme Programı hazırlayarak uygulamaya koymuştur. Söz 
konusu program, Polonya’nın ekonomik verilerinde AB’nin eski üyelerine göre olan farklılıkların, bir 
başka ifade ile düşük sermaye birikimi, düşük verimlilikle çalışan tarım sektörünün istihdamdaki payının 
yüksekliği ve sanayi sektöründeki teknolojik altyapının yenilenmesi ihtiyacından kaynaklanan 
olumsuzlukların bertaraf edilmesine yöneliktir. 

Polonya, AB’ne üyeliğini izleyen dönem içerisinde ekonominin modernizasyonu, yaşam standartlarının 
yükseltilmesi ve işsizliğin azaltılması bakımından önemli gelişmeler kaydetmiş, makro ekonomik istikrar 
ile birlikte yüksek büyüme hızları yakalamıştır. Polonya’nın AB tek pazarına entegrasyonu, malların ve 
sermayenin serbest dolaşımı ve yatırım ortamını iyileştiren diğer reformlar Polonya’ya yüksek 
miktarlarda AB ve üçüncü ülkeler kaynaklı sermayeyi getirmiştir. Tam üyelik sonrasında Polonya’nın AB 
ülkeleriyle dış ticareti yaklaşık %70 oranında artmış, benzeri bir eğilim üçüncü ülkeler ile ticarette de 
görülmüştür. Bu gelişmeler, Polonya’nın iç dinamikleriyle birlikte, tam üyeliği izleyen beş yılda ortalama 
%5 oranında ekonomik büyüme sağlamıştır. Polonya’nın iç ve dış pazarlarındaki büyüme, yabancı 
sermaye ile birlikte önemli kapasite artışlarına imkan tanımıştır. Benzer şekilde, AB’nin Ortak Tarım 
Politikası’nın sağladığı destekler, Polonyalı çiftçilerin gelirlerinin 2000 yılından itibaren %90 oranında 
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artmasını sağlamıştır. Tam üyelik öncesinde 27 üyeli AB’nin kişi başı ortalama GSYİH’nın %49’una sahip 
olan Polonya, bu oranı %56’ya çıkarmıştır. AB, Polonya’nın bölgesel gelişimini AB’nin eski üyeleri 
seviyesine getirmek amacıyla AB yapısal fonlarından 2007-2013 yılları için 67 Milyar Euro kaynak 
sağlamıştır. AB’nin bir sonraki dönem (2014-2020) bütçe hazırlıkları kapsamında da benzeri bir kaynağın 
Polonya için tahsis edilmesi beklenmektedir. 

Tam üyelikle birlikte gümrük engellerinin kaldırılması ertesinde ithalatta da yüksek oranlarda artış 
görülmüştür. Tam üyeliğin ilk yılında büyük ölçüde petrol ve hammadde fiyatlarının etkisiyle 
enflasyonda hızlı bir artış yaşanmış, ancak enflasyon 2005 yılından itibaren düşüş seyrine girmiştir. Diğer 
taraftan, tam üyelik sonrasında ithalatta görülen artışlar ve yabancı sermayenin kar transferleri sonucu, 
Polonya’nın ödemeler dengesi açığı 2003 ile 2008 arasında sürekli olarak artmış ancak 2009 yılı 
sonrasında küresel krize bağlı ithalat daralmasıyla önemli ölçüde düşüş göstermiştir. Ekonomik 
altyapının modern sanayiinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yenilenmesi ihtiyacı da kamu bütçesinde 
ödeme güçlükleri yaratmıştır. Bu güçlükler büyük ölçüde AB’nin yapısal fonlarından yapılan transferlerle 
bertaraf edilebilmiştir. AB’ne tam üyeliğin Polonya’ya etkileriyle ilgili olarak Polonya hükümeti 
tarafından bağımsız kaynaklara hazırlattırılan kapsamlı bir rapora http://5lat.ukie.gov.pl/wp-
content/uploads/2009/04/five_years_of_poland_in_the_european_union.pdf internet adresinden 
ulaşılabilmektedir. 

Polonya ekonomisinin serbestleştirilmesi ve dünya pazarlarıyla bütünleşmesi Polonya’yı aynı zamanda 
dış şoklara daha açık bir hale getirmiştir. Ancak, AB üyeliğinin getirdiği ekonomik istikrar, yabancı 
yatırımcıların Polonya pazarına olan ilgisinin devam etmesi ve AB fonlarından temin edilen kaynaklar 
küresel mali kriz ve ekonomik durgunluğun etkilerinin diğer Avrupa ülkelerine göre daha az 
hissedilmesine imkan sağlamıştır. Polonya, küresel kriz boyunca cari açık, bütçe açığı ve dış borç gibi 
kriterler bakımından diğer AB üye ülkelerine göre daha düşük bir riske ve güçlü bir mali disipline sahip 
olmuştur. 
 
Polonya, 2011 yılının ikinci yarısı için AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nı üstlenmiştir. Polonya 
hükümetince, Polonya Dönem Başkanlığı’nın ekonomik öncelikleri Doğu Ortaklığı Girişimi’nin hayat 
geçirilmesi, enerji güvenliği ve iç pazarın güçlendirilmesi olmuş ancak, Euro bölgesinde yaşanan borç 
krizi bu hususların Polonya Dönem Başkanlığı sırasınca yeterince gündeme alınmasına izin vermemiştir.  

Doğu Ortaklığı Girişimi: 19-20 Mart 2009 tarihlerinde Brüksel’de üye ülkelerin devlet ve hükümet 
başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen AB Konsey Zirvesi’nde, Polonya ve İsveç tarafından önerilen ve 
Avrupa Komşuluk Politikası’nın doğu boyutunu geliştirmeyi amaçlayan “Doğu Ortaklığı” (Eastern 
Partnership) girişimi için onay verilmiştir. Doğu Ortaklığı, Ukrayna, Gürcistan, Moldovya, Ermenistan, 
Azerbaycan ve Belarus’u kapsamakta olup, bu ülkeler ile siyasi ortaklık oluşturulması, her bir ülkenin 
kaydettiği ilerlemeler doğrultusunda, Ortaklık Anlaşması ve serbest ticaret alanına ilişkin müzakerelerin 
yürütülmesi, vize rejiminin serbestleştirilmesi, AB mevzuatına uyum ve enerji güvenliğinde işbirliğinin 
arttırılması Doğu Ortaklığı’nın öncelikli hedefleri arasında sayılmaktadır. AB’ne üye 27 ülke ile söz 
konusu 6 ülke devlet ve hükümet başkanlarının her iki yılda bir, dışişleri bakanlarının ise yılda bir 
biraraya gelmeleri suretiyle bölgesel ve çok taraflı işbirliğinin kurumsal atyapısının tesisi 
öngörülmektedir. Doğu Ortaklığı girişimi, AB’nin yeni genişleme politikasından çok, AB’nin doğudaki 
komşularının istikrarı, ekonomik kalkınmaları ve AB ile daha yoğun bir işbirliğine girmelerine yönelik bir 
girişim olarak kabul edilmekle birlikte, Polonya, bu girişimi özellikle Ukrayna’nın uzun vadede AB’ne 
katılımı için hazırlık mahiyetinde değerlendirilmektedir. Bu girişim, bölgedeki “Karadeniz Sinerjisi” gibi 
diğer girişimleri tamamlayıcı mahiyettedir. AB’nin söz konusu girişim çerçevesindeki projeler için 2007-
2013 bütçesinden toplam 600 Milyon Euro kaynak tahsis etmesi beklenmektedir. 

Polonya’nın AB Para Birimi Euro’ya Geçişi: Polonya, AB para birimi Euro’ya geçiş için küresel mali kriz 
öncesinde (Eylül 2008) 2012 yılı hedefini belirlemiş olmakla birlikte, Polonya Merkez Bankası, 
Maastricht kriterlerinin karşılanması, Polonya para birimi Zloti’nin ERM2 mekanizmasında 2 yıl kalması 
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zorunluluğu ve döviz kuru istikrarsızlıkları gibi nedenlerle bu tarihin 2015 sonrasına ertelenmesi 
gerekmektedir. 

Enerji Güvenliği: Polonya, Avrupa’da en yüksek enerji güvenliğine sahip ülkelerden biri olmakla birlikte, 
AB’nin yenilenebilir enerjilere yönelik politikası ve karbon salınımıyla ilgili politikaları çerçevesinde 
enerji kaynaklarını çeşitlendirme yoluna gitmektedir. Enerjisinin %60’ını kömürden, %23’ünü petrolden 
ve %12’sini doğal gazdan sağlayan Polonya, ülkede 2020 yılına kadar nükleer santral inşasına ilişkin 
olarak Fransa ve ABD ile yoğun bir işbirliğine girmiştir. Doğalgaz ihtiyacının %65’ini Rusya ve BDT 
ülkelerinden sağlayan Polonya, doğal gaz tedarikinin çeşitlendirilmesi için gayret etmektedir. 
Yenilelenebilir enerjiye yönelik girişimler ise özel sektör inisiyatifiyle AB üyesi ülkelerle işbirliği halinde 
yürütülmektedir. 
  

2.1.1.Sanayi 
Polonya sanayi siyasi ve ekonomik rejimin değiştiği 1990 yılından itibaren köklü bir yeniden yapılanma 
sürecine girmiş, komünist rejim zamanında kalma eski teknolojili ve devlet desteği ile ayakta durabilen 
madecilik, demir-çelik, gemi inşaa ve demiryolu ekipmanı gibi ağır sanayii işletmeleri zaman içerisinde 
kapanmış veya el değiştirmiş, imalat sanayi AB ile bütünleşme süreci içerisinde ve büyük ölçüde yabancı 
sermaye desteği ile otomotiv, elektronik, dayanıklı tüketim malzemeleri ve gıda sanayii gibi ihracat 
odaklı hafif endüstrilere yönelmiştir. 

Polonya’nın demir-çelik üretimi ülkenin güneyindeki Silezya ve Krokaow civarındaki modernize edilmiş 
tesislerde yapılmakta ve ağırlık olarak otomotiv, gemi inşaa ve alt yapı inşaatlarına girdi sağlamaya 
yönelik olarak faaliyette bulunmaktadır. Fiat ve GM firmalarının Silezya’da, Volkswagen firmasının 
Poznan kentinde üretim tesisleri bulunmakta olup, binek otomobil ve hafif ticari araç üretimi yıllık 
yılında yaklaşık 1 milyon adet civarındadır. Polonya’nın daha küçük çaplı ağır vasıta (otobüs, kamyon ve 
hibrid toplu taşıma araçları) üretim kapasitesi bulunmaktadır.  Polonya’nın başta dizel motor üretimi 
olmak üzere, otomotiv sektörünü destekleyen ve yabancı semaye ağırlıklı güçlü bir yan sanayii 
bulunmaktadır. Benzer bir eğilim tüketici elektroniği için de söz konusu olup, Polonya, AB’nin en büyük 
LCD ekran üreticisi ve ikinci büyük elektrikli ev aletleri üreticisi haline gelmiştir. Dell, LG, Sharp, Funai, 
Toshiba, Elektrolux, Bosch, Indesit ve Whirlpool gibi büyük uluslararası firmalar üretimlerini Polonya’ya 
kaydırmışladır. Polonya yazılım şirkeleri de AB içerisindeki faaliyetleri arttırmaktadır. Polonya’nın 
havacılık sanayii köklü bir geçmişe sahip olup, özellikle helikopter ve hafif uçak üretimine yönelik imalatı 
bulunmaktadır. Orta ve küçük ölçekli çok sayıda firma uluslararası havacılık sanayiine aksam ve parça 
tedarik etmektedir. Kimya sanayii, sülfürik asit, sentetik elyaf, kaustik soda, sentetik boyalar ve kimyasal 
gübreler gibi çeşitli alanlarda hacimli üretim potansiyeline sahip olup, plastik ve türevleri önemli 
gelişme göstermiştir. Petro kimya sektöründe faaliyette bulunan halen devlet kontrolündeki büyük 
firmalar Plock ve Gdansk’taki rafinerilerde önemli kok ve petrol işleme potasiyeline sahiptir. Bu firmalar 
dünyanın pek çok ülkesinde petrol ve gaz sondajı yapmaktadırlar. Polonya’nın komünist dönemden 
kalma eczacılık firmaları modernleştirilerek el değiştirmekte ve ülkenin bu alandaki üretim potansiyeli 
uluslararası firmaların yatırımlarıyla büyümektedir. Polonya, son dönemde, yenilenebilir enerjiye 
yönelik yatırımlara büyük önem vermektedir. Gıda işleme sanayii Polonya’nın büyümeye devam eden 
sektörlerindendir. Bu sektörün yarattığı katma değer 6 milyar Dolar civarında ve GSYİH’nın %6 ‘sına 
karşılık gelmektedir. 

Bununla beraber, Polonya’nın orta kesimlerinde yer alan Lodz civarındaki tekstil ve konfeksiyon 
endüstrisi, eski SSCB’nin dağılmasıyla pazarını büyük ölçüde kaybetmiş, Uzak Doğu’dan gelen rekabetin 
de etkisiyle kademeli olarak küçülmüştür. Polonya gemi inşaa sektörü tüm yeniden yapılandırma 
çabalarına rağmen kapanma tehlikesiyle karşı karşıyadır. İnşaat malzemeleri sektörü de yeni 
teknolojilere uyum sağlamakta güçlük çekmekle birlikte, çimento üretimi yıllar itibariyle artış göstermiş, 
seramik sektörü yeniden yapılandırılmıştır. 
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2.1.2.İnşaat 
Polonya'da faaliyet gösteren inşaat firmalarının çoğu özelleştirilmiştir. Varşova, Poznan, Gdansk gibi 
büyük şehirlerdeki yeni otel, ofis, konut inşaatları, inşaat sektöründe büyük bir iş imkanı meydana 
getirmiştir. Bu eğilim diğer şehirlerde daha az olmuştur. Yabancı inşaat firmaları Polonyalı firmalarla 
ortaklıklar oluşturmuştur. Çimento endüstrisi yabancı yatırımcıların ilgisini çekmiş ve 1990’lı yılların 
ortasında özelleştirilmiştir. Yeni konut için büyük bir talep mevcut olup, söz konusu talebi ise ekonomik 
genişleme neticesinde halkın gelirlerindeki artış oluşturmaktadır. Ayrıca, Polonya inşaat hizmetlerinde 
önemli bir ihracatçı konumundadır. 

  

2.1.3.Ulaştırma ve Telekomünikasyon Altyapısı 
Haberleşme altyapısı son yıllarda önemli ölçüde gelişme göstermiştir. Uluslararası haberleşme imkanları 
büyük şehirlerde etkili olmasına rağmen özellikle kırsal kesimde yetersiz kalmaktadır. Bu olumsuzluk ise 
mobil telefonların yayılması ile giderilmeye çalışılmaktadır.  

Polonya’da sabit hatlı telekomünikasyon için 96 firma faaliyette olup, 10.3 milyon sabit hatlı telefon 
abonesi bulunmaktadır. Piyasanın yaklaşık %85’i ulusal operatör olan Telekomunikacja Polska SA.’nın 
elindedir. Sektördeki diğer operatörler Netia, Dialog ve Tele 2 olup, piyasanın %11’ini oluşturmaktadır. 

Polonya mobil telefon piyasasının büyüklüğü 6.390 milyon dolar civarındadır. 2006 yılı sonunda 
faaliyete geçen P4 (Play) firmasının dışında, PTK Centertel (Orange), Polkomtel (Plus) ve Polska 
Telefonia Cyfrowa (Era) sektördeki diğer operatörlerdir. Ülkede 44.9 milyon mobil telefon aboneliği 
mevcuttur. Polonya’da 18.7 milyon internet kullanıcısı bulunmaktadır. 

Telekomünikasyon sektörü, 3 Eylül 2004 tarihinden beri yürürlükte olan Telekomünikasyon Yasası ile 
düzenlenmektedir. Sektör, bu çerçevede, Elektronik İletişim Ofisi (www.en.uke.gov.pl) tarafından 
gözetim altında tutulmaktadır. Sektörde faaliyet gösterilebilmesi için, Telekomünikasyon İşletmeleri 
Siciline kaydolunması gerekmektedir. 

 
2.1.4.Enerji 

Ülkede 52 termik santral ve 20 güç santrali bulunmaktadır. Polonya ihtiyacı olan doğal gazın %30’unu, 
petrolün ise %3.8’ini üretebilmektedir. Yıllık elektrik üretimi 162 TWh civarındadır. Yerli elektrik üretimi 
talebin %97’sini karşılamaktadır. Polonya’nın elektrik enerjisinin %95’i kömüre dayalı santrallerden 
sağlanmaktadır. Kalan santraller ise doğal gaz ile çalışmaktadır. Elektrik üretiminde ağırlıklı olarak 
kömür kullanılması ve çevreyi korumaya yönelik maliyetler elektrik fiyatlarını AB ortalamasının üzerine 
çıkarmaktadır.  

Kömür ülkenin enerji üretiminde kullandığı temel yakıt olmayı sürdürmektedir. Doğal gaz esas olarak 
Rusya Federasyonu’ndan ithal edilmektedir. Rusya’dan ithal edilen doğal gaz 10 milyar m3 olan 
tüketimin %70’ini karşılamaktadır. Hükümet doğal gaz alımı için Danimarka ve Norveç ile de anlaşma 
imzalamıştır. 

Petrol ve gaz üretimi lisansa tabidir. Petrol endüstrisi stratejik öneme haiz sektör olarak kabul 
edilmektedir. Polonya’nın rafine petrol ihtiyacının %20’si Rusya Federasyonu ve Kazakistan’dan ithal 
edilmektedir. 

Petrol ve doğal gaz ithalatı bir bakıma taşkömürü ihracatı ile dengelenmektedir. Ancak, AB’nin karbon 
emisyonunun azaltılması amacıyla yenilenebilir enerjinin 2020 yılına kadar üye ülkeler enerji üretiminin 
%20’sini karşılaması hedefini belirlemesi, petrol fiyatlarındaki artışlar ve enerji güvenliğiyle ilgili sorunlar 
Polonya’yı alternatif enerji kaynaklarına yöneltmiştir. Polonya’nın hızla büyümekte olan ekonomisi 
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enerji tedariğine olan talebi de arttırmaktadır. Bu kapsamda bir yandan nükleer santral inşaatı imkanları 
araştırılırken, yabancı sermayenin yenilenebilir enerji yatırımları da özendirilmektedir. Diğer taraftan, 
Polonya büyük miktarlada killi şist rezervleri keşfedilmiş olup, 1.4 ila 3 milyar metreküp arasında olduğu 
tahmin edilen bu rezervlerden ekonomik olarak gaz çıkartılması imkanları araştırılmaktadır. Polonya 
hükümeti 10 Kasım 2009 tarihinde ülkenin 2030 yılına kadaki enerji politikasını belirlemiş olup, Polonya 
Ekonomi Bakanlığı’nın http://www.mg.gov.pl/Gospodarka/Energetyka/Polityka+energetyczna 
adresinden konu hakkında malumat temin edilebilmektedir. 

Polonya’nın yıllık doğal gaz tüketimi 16.5 milyar m3 civarındadır. Polonya Petrol ve Gaz Şirketi (PGNiG) 
yeni üretim sahaları ile arzı arttırmaktadır. İthalatta büyük ölçüde Rusya Federasyonu’na bağlı olunması 
nedeniyle doğal gaz tedarik kaynaklarının çeşitlendirilmesine ve stoklama hacminin artırılmasına özel 
önem verilmektedir. 

Enerji güvenliğinin sağlanması ve enerjide Rusya’ya bağımlılığın azaltılması Polonya açısından öncelikli 
hususlardır. Bu nedenle, Rusya doğal gazının Baltık Denizi yoluyla Avrupaya iletilmesine yönelik Nord 
Stream projesine (proje Rusya’da Vyborg’dan Almanya’da Greifswald’a uzanan 1.200 km’lik iki paralel 
boru hattının 2012 yılına kadar inşasını ve yıllık 55 milyar metreküp gazın taşınmasını hedeflemektedir) 
Polonya’nın dahil edilmemiş olması, 2006 yılı içinde gerek Almanya gerek Rusya ile ilişkilerin 
gerginleşmesine neden olmuştur. Polonya, boru hattının inşasından sonra Rusya’nın Polonya’ya yönelik 
gaz ihracatının sekteye uğramasından endişe etmektedir. Doğal gaz tedarikçilerinin çeşitlendirilmesine 
yönelik diğer alternatifler arasında Odesa-Brody-Gdansk projesi bulunmaktadır. Kafkas petrolünün 
Polonya’ya taşınmasını hedefleyen 500 milyon Euro tutarındaki projenin 2011 yılında tamamlanacağı 
belirtilmektedir. Polonya, Orta Asya ve İran doğal gazının Avrupa’ya taşınmasına yönelik Nabucco 
projesiyle de yakından ilgilenmektedir. 

Diğer taraftan, Polonya’nın yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımları artarak devam etmekte 
olup, toplam enerji tüketimi içindeki payı 2010 yılında %7.5 olan yenilebilir enerji payının, 2020 yılında 
ise %15’e çıkartılması hedeflenmektedir. Bu amaçla, Polonya hükümeti 2020 yılına kadar ülkede 2.500 
biogaz tesisi kurulmasına dair bir program başlatmıştır. Rüzgar enerjisine yönelik çok sayıda yabancı 
sermayeli yatırım bulunmaktadır. Ayrıca Polonya hükümeti, 2020 yılından önce nükleer enerji üretimine 
geçileceğini açıklamıştır. Bu bağlamda, iki nükleer santral inşası planlanmaktadır. 

  

2.1.5.Bankacılık 
Polonya’da faaliyette bulunan herhangi bir Türk bankası bulunmamaktadır. Ancak transferler ve 
firmalar arası akreditif işlemleri bankalarca muhabirlik ilişkileri çerçevesinde yürütülmektedir. Polonya 
bankacılık sistemi ve Polonya’da faaliyette bulunan bankalarla ilgili bilgilere Polonya Ulusal Bankası web 
adresinden http://www.nbp.pl ulaşılabilir. 

1-Bankalarda Hesap Açtırılması: Polonya’da kurulu şirketler, bankalarda, yerel ve yabancı 
para cinsinden hesap açtırabilir.  

2-Döviz Alım Satımı: Polonya uyrukluların yabancı para bulundurmaları, satın almaları, dövizle 
ticaret yapmaları ve yurt dışına döviz çıkarmaları serbesttir. Yabancılar da aynı şekilde 
bankalar ve döviz bürolarından (kantor) serbestçe döviz alıp satabilirler.  

3-Yurtdışına Kar Transferi: Polonya'da mukim olanların, mukim olmayanlara yapacakları 
10.000 Euro'nun üzerindeki transferleri bankalar vasıtasıyla yapmaları gerekmektedir. 
Polonya'da mukim olmayanların vergiye tabi kazançlarını Polonya dışına transfer edebilmeleri 
için, vergi ofislerinden alacakları bir belgeyi sunmaları zorunludur.  

  

2.1.6.Perakende Sektörü 
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Polonya, yaklaşık 320 milyar dolar civarındaki perakende piyasası ile AB’ne yeni katılan 10 ülke arasında 
en büyük pazara sahiptir. Perakende piyasası, ilk modern alışveriş merkezinin açıldığı 1993 yılından bu 
yana düzenli olarak büyümekte, iç talep de paralel bir şekilde artmaktadır. 2010 yılında 300.000 
metrekare yeni perakende satış alanı hizmeti girecek olup, halen 7.7 milyon metrekare alışveriş alanı ve 
yaklaşık 400 bin mağaza bulunduğu ve her bin kişiye 200 metrekarelik perakende satış alanı düştüğü 
tahmin edilmektedir. 

Alışveriş merkezlerinin %65’i Polonya’nın en büyük sekiz şehirinde yer almaktadır. Alışveriş 
merkezlerinin büyük bölümü Atrium European Real Estate, Caelum Development, GTC, Helical, IKEA, 
Keen Property Partners, Key Invest, Liebrecht&Wood, Mayland RE, Parkridge, Plaza Centers ve Rank 
Progress gibi yabancı sermayeli şirketler tarafından inşaa edilmektedir. 

Polonya perakende sektörü küresel mali krizden çok fazla etkilenmemiş olmakla birlikte, önemli alışveriş 
merkezlerinde kiraların genellikle Euro karşılığı olarak belirlenmesi ve Zloti’nin son dönemde önemli 
ölçüde değer kaybetmesi düşük cirolu perkakendecileri güç durumda bırakmıştır. 

Polonya’da zincir marketler büyük ölçüde yabancı sermayeye aittir. Perakende piyasasında hakim 
konumda bulunan bir Polonya zinciri bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Polonya halkının yarısına 
yakınının perakende formatları ile teması bulunmadığı gözönünde bulundurularak, Polonyalı perakende 
zincirlerinin bilhassa 100 bin ila 400 bin arasındaki orta büyüklükteki şehirlerde şanslarının büyük 
olduğu belirtilmektedir. 

Polonya perakende piyasasında yüksek kalite ve zevke hitap eden mağazalar için halen bir potansiyel 
olduğu da ifade olunmaktadır. Polonya halkının alışveriş merkezlerine gitme ve alışveriş yapma 
hususunu bir boş zaman geçirme faaliyeti olarak görmeleri nedeniyle, e-ticaret yahut bilgi 
teknolojilerinden yararlanılması (sanal alışveriş vb.) konularında fazla istekli olmadıkları ancak, yeni nesil 
ile birlikte bu durumun değiştiği dile getirilmektedir. Polonya’daki büyük perakende zincirlerinin ciroları 
ve mağaza sayıları da dahil olmak üzere, Polonya perakende piyasasına dair ayrıntılı istatistiklere 
http://www.retailpoland.com/index.php?item=2 internet adresinden ulaşılabilmektedir. 

Polonya’da geçmiş dönemlerde Lodz kentinde Saspol Alışveriş Merkezi ve Varşova’da Blue City Alışveriş 
merkezi Türk müteşebbisler tarafından inşa edilmiş ve her iki alışveriş merkezinin de işletmesi 
Polonya’da yerleşik diğer müteşebbislere devredilmiştir. Bu itibarla, Polonya’da işletmesi Türk 
vatandaşları tarafından yapılan bir alışveriş merkezi mevcut bulunmamaktadır.  

 

3.1.Dış Ticaret 
3.1.1.Polonya’nın Dış Ticareti 
Dış Ticaret Göstergeleri (Milyar Dolar) 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

İhracat 74 89 110 139 172 137 157 188 180 

İthalat 88 102 126 164 210 150 174 209 191 

Denge -14 -13 -16 -25 -38 -13 -17 -21 -11 

Hacim 162 191 236 303 382 287 331 397 371 

Kaynak: Trademap 

  
Polonya’nın dış ticareti hacmi 2012 yılında 371 milyar $ olmuştur. 2012 yılında ihracatı %4 ve ithalatı %8 
azalarak sırasıyla 180 milyar dolar ve 191 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Polonya dünya ihracatından aldığı %1’lik pay ile dünya ihracatında 27. sırada gelmektedir. Buna karşılık 
dünya ithalatından %1,1'lik pay almakta olup, dünya ithalatında 27. sıradadır. 
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Polonya’nın son yıllarda dış ticaretindeki bu artışlar büyük ölçüde uluslararası şirketlerin AB pazarına 
yönelik üretimlerini Doğu Avrupa’ya kaydırmaları ve artan refah sonucu tüketim harcamalarının 
artmasıyla açıklanmaktadır. Bununla beraber, dünya pazarlarında yaşanan daralma, yerli firmaların iç 
pazara olan ilgisini arttırmış olup, bu durum ithalat baskısı yaratmıştır. 

 

 

 

3.1.2.Polonya’nın İhracatında Başlıca Ürünler 
İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (Milyon Dolar) 

GTİP 
No. 

Ürünler 2010 2011 2012 2011/ 
2012  

% Değişim 
  Genel Toplam 157.064 188.105 179.603 -4 

8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları 7.875 9.029 8.469 -6 

8703 Otomobil, steyşın vagonlar 8.786 9.515 6.857 -28 

8528 Televizyon alıcıları, video monitörleri ve projektörler 7.364 6.222 5.110 -18 

9401 Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam-parçaları 4.031 4.867 4.632 -5 

2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 2.081 3.609 4.419 22 

9403 Diğer mobilyalar vb. aksam, parçaları 2.920 3.459 3.272 -5 

8901 Yolcu gemileri, gezinti gemileri, feribotlar, yük gemileri, mavnalar 2.224 3.650 3.008 -18 

8471 Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri 3.409 2.999 2.982 -1 

8408 Dizel, yarı dizel motorlar (hava basıncı ile ateşlenen, pistonlu 2.700 3.492 2.718 -22 

7403 Arıtılmış bakır, işlenmemiş bakır alaşımları 2.402 2.923 2.682 -8 

8544 İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole edilmiş elektrik iletkenleri 2.463 2.826 2.440 -14 

4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 1.893 2.439 2.240 -8 

8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 1.469 1.983 2.144 8 

3004 İlaçlar (dozlandırılmış) 1.973 2.025 2.076 2 

7308 Demir/çelikten inşaat ve aksamı 1.411 1.804 2.008 11 

2704 Taşkömürü, linyit ve turbdan elde edilen kok/sömikok, karnı kömürü 2.288 2.786 1.951 -30 

2402 Tütün/tütün yerine geçen maddelerden purolar, sigarillolar ve sigaralar 1.407 1.644 1.715 4 

8529 Planga, gemi vinci vb.kaldırma tertibatlı diğer araçların aksam ve parçaları 2.014 1.633 1.680 3 

8517 Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya 
vermeye  mahsus diğer cihazlar 

888 858 1.679 96 

7106 Gümüş (ham/yarı işlenmiş, pudra halinde) 783 1.401 1.324 -6 

0207 Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı 957 1.249 1.315 5 

8409 İçten yanmalı, pistonlu motorların aksam-parçaları 819 1.187 1.250 5 

3926 Plastikten diğer eşya 969 1.219 1.237 1 

8411 Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri 976 965 1.203 25 

7326 Demir/çelikten diğer eşya 867 1.210 1.197 -1 

3304 Güzellik/makyaj ve cilt bakım müstahzarları 1.080 1.117 1.150 3 

7408 Bakır teller 971 1.152 1.144 -1 

3923 Plastikten ambalaj malzemeleri 941 1.149 1.137 -1 

8450 Çamaşır makinaları 987 1.104 1.134 3 

1806 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları 888 1.090 1.114 2 

9619 Hijyenik ürünler 1.185 1.381 1.092 -20 

8516 Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar (şofbenler) 756 977 1.029 5 

8212 Usturalar, tras makineleri, tras bıçakları 878 1.005 1.014 1 

4016 Vulkanize kauçuktan diğer eşya 824 1.012 995 -2 

0203 Domuz eti 573 805 983 22 
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8414 Hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz kompresörleri, anlar 
(vantilatörler ve aspiratörler) 

599 784 974 24 

2701 Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen katı yakıtlar 1.191 1.163 970 -17 

8536 Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı 933 1.147 957 -17 

8504 Elektrik transformatörleri, statik konvertisörler, endüktörler 849 950 925 -3 

7214 Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar 565 858 924 7 

9404 Somyalar, şilte, yatak, yorgan, yastık, puf, diz, ayak örtüleri vb 824 937 917 -2 

7204 Demir-çelik döküntü ve hurdaları, bunların külçeleri 654 981 916 -7 

8539 Kızma esaslı veya deşarj esaslı elektrik ampulleri 891 969 914 -6 

3925 Plastikten diğer inşaat malzemeleri 710 883 914 3 

8702 Toplu halde yolcu taşımağa mahsus motorlu taşıtlar 1.011 1.179 912 -23 

4418 Ahşaptan bina ve inşaat için marangozluk mamulleri ve doğrama parçaları  769 911 902 -1 

0201 Sığır eti (taze/soğutulmuş) 795 943 895 -5 

8418 Buzdolapları, dondurucular 632 814 878 8 

8431 Özellikle veya esasen 84.25 ila 84.30 pozisyonlarındaki makina ve cihazlar 578 776 851 9 

1905 Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamulleri 678 800 816 2 

Kaynak: Trademap 

  

3.1.3.Polonya’nın İthalatında Başlıca Ürünler 
İthal Ettiği Başlıca Ürünler (Milyon Dolar) 

GTİP 
No. 

Ürünler 2010 2011 2012 2011/ 
2012  

% 
Değişim 

  Genel Toplam 174.127 209.191 191.430 -8 

2709 Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) 12.274 17.986 19.656 9 

8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları 5.313 6.463 5.423 -16 

8703 Otomobil, steyşın vagonlar 5.418 5.230 5.023 -4 

3004 İlaçlar (dozlandırılmış) 4.812 5.039 4.146 -18 

8471 Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri 2.803 2.848 3.319 16 

8529 Radyo, televizyon, radar cihazları vb cihazların aksam ve parçaları 4.176 2.612 2.894 10 

8517 Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar 2.479 2.601 2.637 1 

8901 Yolcu gemileri, gezinti gemileri, feribotlar, yük gemileri, mavnalar 2.094 2.737 2.591 -5 

2710 Petrol yağları ve bitümenlı minerallerden elde edilen yağlar 2.733 3.772 2.463 -35 

8542 Elektronik entegre devreler 1.795 2.023 1.979 -2 

8409 İçten yanmalı, pistonlu motorların aksam-parçaları 1.656 2.156 1.772 -18 

8701 Traktörler 1.250 1.843 1.754 -4 

7210 Demir/çelik yassı mamul, kaplı, sıvanmış (600mm.den geniş) 1.655 2.018 1.728 -14 

2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 1.282 1.630 1.565 -4 

0203 Domuz eti 1.287 1.548 1.553 0,3 

7208 Demir-çelik sıcak hadde yassı mamulleri-genişlik 600mm. fazla 1.132 1.615 1.454 -10 

8544 İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole ediliş elektrik iletkenleri 1.189 1.457 1.392 -4 

8473 Yazı, hesap, muhasebe, bilgi işlem, büro için diğer makine ve cihazların aksamı 1.738 1.464 1.371 -6 

8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 1.211 1.564 1.335 -15 

3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde) 1.069 1.374 1.328 -3 

8528 Televizyon alıcıları ve video monitörleri 1.141 1.171 1.304 11 

3926 Plastikten diğer eşya 1.224 1.397 1.249 -11 

2701 Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen katı yakıtlar 1.723 2.143 1.233 -42 
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3920 Plastikten diğer levha, yaprak, pelikul ve lamlar 1.085 1.343 1.228 -8 

8536 Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı 1.064 1.214 1.116 -8 

4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 867 1.189 1.070 -10 

2304 Soya fasulyesi yağı ekstraksiyonundan (özütleme) arta kalan küspe  796 810 1.024 26 

8481 Muslukçu, borucu eşyası 871 1.003 1.012 1 

8443 Matbaacılığa mahsus baskı makinaları 939 941 1.002 6 

8414 Hava-vakum pompası, hava/gaz kompresörü, vantilatör, aspiratör 889 1.103 986 -11 

8302 Adi metallerden donanım, tertibat vb. eşya 954 1.044 985 -5,6 

3907 Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler vb (ilk şekilde) 869 1.095 968 -12 

8802 Diğer hava taşıtları (helikopterler, uçaklar gibi); uzay araçları (uydular dahil) 355 335 962 187 

7326 Demir/çelikten diğer eşya 832 1.021 958 -6 

8411 Turbojetler, turbopropeller ve diğer gaz türbinleri 657 807 895 10 

3923 Plastikten ambalaj malzemeleri 726 889 877 -1 

7601 İslenmemiş alüminyum 804 1.067 873 -18 

8483 Transmisyon milleri, kranklar, yatak kovanları, dişliler, çarklar 739 912 856 -6 

8413 Sıvılar için pompalar, sıvı elevatorleri 886 1.026 849 -17 

8504 Elektrik transformatorleri, statik konvertisörler, endüktörler 858 921 848 -7 

3902 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) 663 925 840 -9 

4810 Bir/iki yüzü kaolin, inorganık madde sıvanmış kağıtlar ve kartonlar 777 899 830 -7 

8421 Santrifüjle çalışan kurutma, fıltre, arıtma cihazları 671 957 826 -14 

7606 Aluminyum saclar, levhalar, şeritler 647 878 745 -15 

4002 Sentetik kauçuk veya sıvı yağlardan türetilen taklit kauçuk 449 735 737 0,3 

9013 Sıvı kristalli tertibat (diğer pozisyonlarda daha özel bir şekilde belirtilen eşyayı 
meydana getirmeyen); lazerler (lazer diyodları hariç) 

1.632 1.859 735 -60 

9018 Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar 758 798 731 -8 

3808 Böçek ilaçları 592 735 712 -3 

8479 Kendine özgü bir fonksiyonu olan makinalar ve mekanik cihazlar 773 762 701 -8 

3002 Serum, aşılar vb. ürünler 542 672 701 4 

Kaynak: Trademap 

  

3.1.4.Başlıca Ülkeler İtibarı ile Polonya’nın Dış Ticareti 
Başlıca Ülkeler İtibarı ile İhracat (Milyon Dolar) 

Ülkeler 2010 2011 2012 

Almanya 40.890 48.868 46.123 

İngiltere 9.956 12.169 12.352 

Çek Cumhuriyeti 9.319 11.674 11.528 

Fransa 10.730 11.534 10.700 

Rusya Federasyonu 6.617 8.531 9.938 

İtalya 9.420 10.105 8.958 

Hollanda 6.878 8.192 8.201 

Ukrayna 3.917 4.688 5.299 

İsveç 4.658 5.363 4.859 

Slovakya 4.073 4.549 4.702 

Macaristan 4.436 4.839 4.433 

Belçika 3.725 4.364 3.792 

İspanya 4.230 4.534 3.652 
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ABD 2.873 3.693 3.615 

Avusturya 3.010 3.614 3.464 

Norveç 2.340 3.818 3.154 

Danimarka 2.893 3.412 3.110 

Türkiye 2.483 3.291 3.110 

Litvanya 1.741 2.574 2.895 

Romanya 2.135 2.899 2.788 

Beyaz Rusya 1.605 1.856 2.023 

Çin 1.627 1.860 1.758 

İsviçre 1.340 1.669 1.650 

Finlandiya 1.127 1.406 1.364 

Letonya 821 1.140 1.227 

Estonya 717 1.046 1.121 

Kanada 934 792 944 

Hindistan 333 523 669 

Bulgaristan 526 591 662 

Yunanistan 687 829 653 

İrlanda 582 542 613 

Slovenya 551 640 598 

Portekiz 608 660 591 

Kazakistan 412 493 570 

Japonya 458 564 569 

Meksika 267 432 569 

Güney Kore 275 416 532 

Güney Afrika 448 528 508 

Hong Kong 175 321 504 

Sırbistan 395 412 495 

Singapur 417 574 488 

Brezilya 368 376 480 

Avusturalya 284 374 472 

BAE 244 342 441 

İsrail 351 392 427 

Hırvatistan 349 446 394 

Suudi Arabistan 189 276 350 

Cezayır 232 353 320 

Güney Kıbrıs 101 316 257 

Fas 139 198 242 

Kaynak: Trademap 

 

Başlıca Ülkeler İtibarı ile İthalat (Milyon Dolar) 

Ülkeler 2010 2011 2012 

Almanya 37.784 46.426 51.113 

Rusya Federasyonu 18.200 25.531 27.745 

Hollanda 6.399 7.789 11.075 

Çin 16.514 18.116 10.241 

İtalya 9.730 11.141 9.823 
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Çek Cumhuriyeti 6.441 7.747 8.095 

Fransa 7.503 8.725 7.940 

Belçika 4.103 4.625 6.172 

Slovakya 3.599 4.314 5.564 

İngiltere 4.675 5.385 5.018 

İsveç 3.263 4.215 4.466 

Avusturya 2.913 3.847 4.277 

İspanya 3.490 4.071 3.949 

Macaristan 3.056 3.693 3.525 

ABD 4.430 4.762 3.477 

Güney Kore 4.855 4.634 3.324 

Ukrayna 1.816 2.790 2.546 

Danimarka 2.115 2.713 2.491 

Norveç 2.671 3.337 2.088 

Finlandiya 1.764 2.110 1.619 

Türkiye 2.119 2.324 1.547 

Japonya 3.567 3.676 1.224 

Litvanya 1.021 1.422 1.137 

Romanya 1.225 1.432 1.063 

İrlanda 1.092 1.074 1.054 

Beyaz Rusya 836 1.356 986 

İsviçre 1.499 1.675 919 

Hindistan 973 1.349 840 

Slovenya 682 710 831 

Tayvan 1.715 1.409 680 

Singapur 708 435 671 

Arjantin 615 778 639 

Lüksemburg 242 414 627 

Tayland 861 1.017 573 

Brezilya 796 1.022 505 

Portekiz 442 543 398 

Yunanistan 303 501 386 

Kazakistan 425 514 378 

Bulgaristan 333 447 363 

Letonya 219 326 360 

Malezya 745 706 336 

Endonezya 607 727 325 

Vietnam 508 779 312 

Güney Kıbrıs 33 216 280 

Kanada 541 311 273 

İsrail 322 369 241 

Suudi Arabistan 209 261 241 

Bahamalar 327 362 237 

Marşal Adaları 43 158 194 

Estonya 165 205 183 

Kaynak: Trademap 
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4.1.Doğrudan Yabancı Yatırımlar 
Yabancı Yatırımlar 

Yıl Milyon Euro 
2000 10.334 
2001 6.372 
2002 4.371 
2003 4.067 
2004 10.237 
2005 8.330 
2006 15.741 
2007 17.242 
2008 10.128 
2009 9.343 
2010 10.507 
2011 13.646 
2012 2.664 

Kaynak: PAIIZ (Polish Information and Foreign Investment Agency) 

 

4.1.1.Ülkeler İtibarı ile Doğrudan Yabancı Yatırımlar 
Ülkelere Göre Yabancı Yatırımlar 

Ülkeler Pay 

Lüksemburg 25.88% 

Almanya 21.65% 

İtalya 13.57% 

Güney Kıbrıs 11.22% 

İsviçre  6.79% 

İngiltere 5.27% 

İsveç 4.56% 

Avusturya 4.35% 

İspanya 3.35% 

Portekiz 3.35% 

Kaynak: PAIIZ (Polish Information and Foreign Investment Agency) 

Yabancı iştirakli firmaların yaklaşık %92’si AB menşelidir. AB dışından en fazla yatırımı bulunan ülke 
ABD’dir. 
  
Doğrudan yabancı sermayenin Polonya’yı tercih etmesinin başlıca sebepleri arasında, ülkenin AB üyeliği 
ve Orta Avrupa’daki konumu, kalifiye iş gücü, büyük şirketlerle işbirliğine hazır çok sayıda küçük ve orta 
ölçekli işletmenin mevcudiyeti, AR-GE, iyi yönlendirilmiş devlet yardımları ve üniversitelerle işbirliğine 
hazır tekno parklar sayılabilir. 

İmalat sanayinde yatırım yapılan sektörlerin başında otomotiv ve elektronik sektörleri 
gelmektedir. Polonya’da halen beş büyük firma (Fiat, GM-Opel, VW, FSO ve Intral) ticari araç ve binek 
otomobil üretmekte olup, söz konusu firmaların toplam araç üretim kapasitesi 1 milyon adete 
yaklaşmaktadır. Üretimin büyük bölümü AB üyesi ülkeler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna’ya ihraç 
edilmektedir. Çoğu yabancı sermayeli 800 firma otomotiv sektörü için motor ve aksam tedarik 
etmektedir. Polonya’da 2012 yılına kadar 5 uluslararası firma tarafından toplam 35 Milyon adet LCD 
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televizyon üretim kapasitesine ulaşılması planlanmaktadır. Beyaz eşya üretimi de yabancı sermaye için 
cazip alanlardan birisidir. BSH, Whirpool, Samsung, LG, Indesit, Fagor Mastercook ve Amica başlıca 
beyaz eşya üreticileridir. AB’nden çok sayıda gıda üreticisi firma üretimlerini Polonya’ya kaydırmaktadır. 
ABD’li bilgisayar ürecisi Dell, İrlanda’daki fabrikasını Polonya’ya taşımıştır.       

 
4.1.2.Sektörler İtibarı ile Doğrudan Yabancı Yatırımlar 
Sektörlere Göre Yabancı Yatırımlar 

Sektör Pay 
İmalat Sanayi % 38 
Ticaret % 22 
Enformasyon Teknolojileri, Haberleşme % 15 
Gayrı Menkul % 5 
Enerji % 5 
İnşaat % 4 
Finans % 3 
Ulaştırma % 1 
Otel-Gastronomi % 1 
Kaynak: PAIIZ (Polish Information and Foreign Investment Agency) 

  
5.1.Polonya’daki Serbest Bölgeler (Özel Ekonomik Bölgeler) 

Ülkeye yabancı yatırımların çekilmesi amacıyla yatırımcılara çeşitli vergi muafiyet ve avantajlarının 
sağlandığı 14 Özel Ekonomik Bölge ve bu bölgelere bağlı alt bölgeler kurulmuştur. Bu bölgelerde 
sağlanan avantajlar aşağıda sıralanmaktadır:  

- Kurumlar vergisi muafiyeti 
- Yatırım amaçlı arazilerin rekabetçi fiyatlarla satın alınabilmesi imkanı 
- Yatırımla ilgili hizmetlerde ücretsiz yardım hizmetleri 
- Bazı bölgelerde emlak vergisinden muafiyet imkanı 

Toplam 7.600 hektarlık bir alanı kapsayan bu bölgeler 2017 yılına kadar faaliyetlerini sürdürecektir. 
Polonya özel ekonomik bölgelerinde faaliyette bulunan bazı uluslararası şirketler şu şekildedir: Saint-
Gobain, Fiat Powertrain Technologies Poland, General Motors manufacturing Poland (Katowice 
Bölgesi), Dell, Procter & Gamble ve BSH (od Bölgesi), Mondi Packaging Paper wiecie ve Sharp 
(Pomeranian Bölgesi), Swedwood Poland (Warmia-Mazury Bölgesi), LG Electronics (Tarnobrzeg Bölgesi), 
Shell Polska (Krakow Bölgesi), Rockwool Polska (Suwa?ki Bölgesi), Totoya Motors Manufacturing Poland 
(Wa?brzych Bölgesi), Volkswagen Motor Poland (Legnica Bölgesi). 

Polonya’nın Özel Ekonomik Bölgeleri, bölgesel kalkınmanın ve yabancı sermaye yatırımlarının 
desteklenmesi amacıyla, 1994 yılında istihsal ettiği bir kanunla tesis edilen tercihli muameleye tabi 
yatırım bölgeleridir. Özel Ekonomik Bölgeler Polonya’nın gümrük alanı içerisinde bulunmakla birlikte 
özel bir idari yapıya sahiptir. Her bir bölge ayrı bir özel şirket tarafından yönetilmektedir. Özel Ekonomik 
Bölgeler, Avrupa Komisyonu’ndan alınan izinle, firma büyüklüğü ve coğrafi konumuna göre %30 ile 70 
arasında kurumlar vergisi istisnası ile bazı bölgelerde emlak vergisi istisnası tanıyabilmektedir. Söz 
konusu vergi istisnaları, en az gelişmiş bölgelerdeki orta ölçekli firmalar için %60’a, küçük ölçekli 
firmalar için ise %70’e kadar çıkabilmektedir. Orta ölçekli firmalar, 250’den az personel istihdam eden 
ve yıllık cirosu 50 Milyon Euro’nun altında olan firmalar, küçük ölçekli firmalar ise 50’den az personel 
istihdam eden ve yıllık cirosu 10 Milyon Euro’nun altında olan firmalar olarak tanımlanmaktadır. Bahse 
konu vergi istisnaları için belirlenen yüzdeler gösterge niteliğinde olup, fiili destek miktarları toplam 
yatırım miktarına veya işletme istihdamının iki yıllık toplam maliyetine göre belirlenmekte ve yüksek 
olan meblağ tatbik edilmektedir. Firmaların bölge dışında gerçekleştirdiği ekonomik faaliyetler, vergi 
istisnasından faydalanamamaktadır. 
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Bölgelerde faaliyette bulunan firmalara meslek içi eğitim ve yaratılan istihdama göre ayrıca teşvik 
sağlanabilmekte, araziler de rekabetçi fiyatlardan satışa sunulmaktadır. Özel Ekonomik Bölgeler için 
tahsis edilmiş alanların dışında, ihtiyaç duyulması halinde münferit olarak tesislerin bulunduğu araziler 
de alt bölge olarak tanımlanarak özel ekonomik bölge statüsüne sahip olabilmektedir. Polonya 
hükümeti bölge içerisindeki firmalara ücretsiz yatırım danışmanlığı hizmeti sağlamaktadır. Özel 
Ekonomik Bölgelere sağlanan ayrıcalıklar 2020 yılında sona erdirilecektir. 

Özel Ekonomik Bölgelere yönelik desteklerden faydalanılmasının koşulları, yatırımın tümüyle yeni 
yatırım olması, yatırım tutarının asgari 100.000 Euro düzeyinde gerçekleşmesi ve yatırımcının beş yıl 
boyunca işletmenin en az %25’ine sahip olmasıdır (küçük ve orta ölçekli firmalar için bu limit 3 yıldır). 
Polonya Özel Ekonomik Bölgeleri halen toplam 12.500 hektarlık bir alan üzerinde kurulu olup, Özel 
Ekonomik Bölgelerin toplam alanı 20.000 hektar ile sınırlandırılmıştır. 

Özel Ekonomik Bölgelerde faaliyet izni ve vergi istisnasından faydalanabilmek için tüm prosedürler 3 
veya 4 ay içerisinde tamamlanmaktadır. Ekonomik bölge işleticisi şirket idari masraflar için yıllık ücret 
almaktadır. 

Özel Ekonomik Bölgeler ile ilgili mevzuat ve diğer ayrıntılı bilgilere Polonya Enformasyon ve Yatırım 
Ajansı’nın http://www.paiz.gov.pl/investment_support/investment_incentives_in_SEZ ve 
http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=10800 internet adreslerinden ulaşılabilmektedir. 

Özel Ekonomik Bölge mevzuatı ve diğer bazı bilgiler ise Polonya Ekonomi Bakanlığı’nın 
http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Wsparcie+finansowe+i+inwestycje/Specjalne+st
refy+ekonomiczne adresinde yer almaktadır. 

  

6.1.Polonya’da İş Kurma Mevzuatı 
Polonya’da iş çevrelerinin faaliyetleri 2 Temmuz 2004 tarihli Ekonomik Serbesti Kanunu’na (Economic 
Freedom Act) dayanmaktadır. Yasa, iş kurma, işletme ve kapatma konularının yanısıra kamu idaresinin 
görevlerini de tesbit etmektedir.  

Avrupa Ekonomik Alanını (European Economic Area-AEA olarak kısaltılacaktır) teşkil eden AB ve EFTA 
ülkelerinden gelen yabancılar (yabancı ifadesi Polonya vatandaşlığını haiz olmayan ve Polonya dışında 
ikamet eden kişiler ile Polonya dışında kayıtlı tüzel kişi ve birimleri ifade etmektedir) Polonyalı 
girişimcilerle aynı kurallara tabidirler. AEA dışından gelen yabancıların da aynı kurallara tabi olmaları 
aşağıdaki koşullara bağlıdır: 

• Polonya topraklarında oturma izni alınması, 
• Polonya makamlarınca göçmen statüsü yahut ikameti için tolerans tanınması, 
• Geçici himayeden yararlanması. 

Diğer yabancılar, uluslararası antlaşmalarla başka türlü öngörülmedikçe, aşağıda belirtilen türde 
şirketler kurabilirler: 

• Limited ortaklık (limited partnership) 
• Limited anonim ortaklık (limited joint-stock partnership) 
• Limited şirket (limited liability) 
• Anonim şirket 

Yabancılar bu türlerde kurulmuş şirketlere ortak olabilirler ve hisse satın alabilirler. Yabancı girişimciler, 
Polonya topraklarında şube ya da temsilcilik de tesis edebilirler. Ancak, bu tür yapılanma kapsamında 
müsaade edilen aktiviteler çok sınırlı kalmaktadır. 

a) Limited Ortaklık: Ticari faaliyetlerini kendi adı altında yürütmek isteyen iki gerçek yahut tüzel kişi 
tarafından kurulabilmektedir. Şahıs ortaklığı olup, hukuki kişiliği haiz değildir. Şahıs veya kurumlar 
gelir vergisine tabi olup, ortakların vergilerini ayrı ödemeleri gerekmektedir. Şirket, Ticaret 
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Kütüğüne (National Court Register-Krajowy Rejestr Sdowy)’a kayıt olmak durumundadır. Kayıt için 
müracaat vilayetlerde bulunan Ticaret Mahkemelerinin ilgili bölümlerine (Trade Register Division) 
yapılmaktadır. 

b) Limited Anonim Ortaklık: Ticari faaliyetlerini daha geniş ölçekte yürütmek isteyen iki gerçek yahut 
tüzel kişi tarafından kurulabilmektedir. Şirket kurma için gerekli asgari sermaye tutarı 50.000 Zloti 
(yaklaşık 16.000 Dolar)’dir. Şahıs ortaklığı olup, hukuki kişiliği haiz değildir. Şahıs veya kurumlar gelir 
vergisine tabi olup, ortakların vergilerini ayrı ödemeleri gerekmektedir. Şirket, National Court 
Register (Krajowy Rejestr Sdowy)’a kayıt olmak durumundadır. Yabancılar tarafından bu şirket 
türünün kurulabilmesi “karşılıklılık” ilkesine, başka deyişle şirket kuran yabancının ülkesinde aynı 
imkanın Polonyalı girişimcilere de tanınıyor olmasına bağlıdır. 

c) Limited Şirket: Bir ya da daha fazla gerçek ya da tüzel kişi tarafından iş yapma yahut Ticaret 
Kanununun izin verdiği faaliyetlerde bulunmak üzere kurulabilmektedir. Şirket hukuki kişiliği haizdir. 
Şirket kurma için gerekli asgari sermaye tutarı 50.000 Zloti (yaklaşık 16.000 Dolar)’dir. Şirket, görev 
ve borçlarından tüm mal varlığı ile sorumlu iken ortaklar sorumlu değildir. Şirket kurumlar gelir 
vergisine tabidir. Şirket, Ticaret Kütüğüne (National Court Register-Krajowy Rejestr Sdowy)’a kayıt 
olmak durumundadır. Limited şirket ortakları için Polonya vatandaşı veya yerleşiklik zorunluluğu 
bulunmamaktadır. 

d) Anonim Şirket: Bu şirket türü büyük ölçekli ticari faaliyetler için uygundur. Şirket sermayesi hisse 
satışı yoluyla temin edilebilir. Yalnızca bir ortağı bulunan limtied şirketler hariç bir ya da daha kişi 
tarafından kurulabilmektedir. Şirket kurma için gerekli asgari sermaye tutarı 500.000 Zloti (yaklaşık 
161.000 Dolar)’dir. Şirket hukuki kişiliği haizdir. Şirket, görev ve borçlarından tüm mal varlığı ile 
sorumludur. Şirket kurumlar gelir vergisine tabidir. Şirket, Ticaret Kütüğüne (National Court 
Register-Krajowy Rejestr Sdowy)’a kayıt olmak durumundadır. Polonya’da sadece anonim şirketler 
Varşova menkul kıymetler borsasında hisse senetlerini işleme koyabilmektedir. 

Yabancılarca şirket kurulması, yetkili kurumlardan müsaade alınması şeklinde bir prosedürü 
gerektirmemektedir. Ancak yasal bir kişinin yeni oluşturulacak “Joint venture” şeklindeki ortaklığın 
başlangıç sermayesinin kendi payına düşen kısmı için nakdi olmayan cari varlıklarını (arsa, bina gibi) 
transfer etmek istemesi halinde Hazine Bakanlığı’ndan izin alınması gereklidir. 

Diğer taraftan yabancılarca Polonya’da faaliyet göstermek mevcut şirketlerin hisselerinin satın 
alınması yöntemiyle de yapılabilmektedir. Borsada kayıtlı şirketlerin hisselerinin satın alınması 
mümkün bulunmakta ayrıca, borsada kayıtlı olmayanlar için kişisel müzakereler neticesinde işlemler 
tamamlanmaktadır. Yabancıların mevcut şirket sermayesi-hisselerine katılımı için minimum bir 
sınırlama olmadığı gibi üst sınır için de kısıtlama bulunmamaktadır.  

Polonya’da Adım Adım Şirket Kurulumu:  

Adım 1 - Şirketin hukuki statüsünün seçilmesi,  

• Limited Şirket  
• Anonim Şirket  
• Yabancı işletmenin Polonya'daki temsilciliği  
 

Adım 2 - Resmi merkezin kurulması, 
Adım 3 - Şirket sözleşmesi veya şirket tüzüğünün (anonim şirketin kurulması durumunda) 
imzalanması, 
Adım 4 - Ulusal Mahkeme Siciline Tescil İşlemleri İstatistik Numarasının (REGON), İstatistikler 
Başkanlığı tarafından tanımlanması ve Vergi numarasının (NİP) tanınması (bu işlemler tek gişede 
yapılır), 
Adım 5 - Banka hesabının Polonyalı bir bankaya açtırılması, 
Adım 6 - Sosyal Güvenlik Kurumuna (Zakad Ubezpiecze Spoecznych - ZUS) başvuru yapılması, 
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Adım 9 - Yapılan işlerin türü, yeri ve kapsamı konusundaki bilgilerin Devlet İş Müfettişliği'ne 
(Pastwowa Inspekcja Pracy - PIP) intikal ettirilmesi, 
Adım 10 - Lisans, izin ve ruhsatların, yapılması öngörülen işlerin türüne bağlı olarak alınması, 
Adım 11 - KDV mükellefiyetinin yetkili Vergi Dairesine tescili. 

 
  

7.1.Polonya’da Yatırımlara Sağlanan Teşvikler 
Avrupa Birliği’ne 01/05/2004 tarihinden itibaren üye olan Polonya’nın yatırım teşvik sistemi, büyük 
ölçüde bu ülkenin Batı Avrupa ülkeleriyle gelişmişlik farkının giderilmesini teminen oluşturulan AB’nın 
uyum politikası araçlarına dayalıdır. Polonya’nın ulusal yatırım teşvik sistem,i AB Yapısal Fonlarından 
sağlanan kaynaklar ile ulusal yardım mekanizmalarının birlikte kullanıldığı beş temel enstrüman üzerine 
kuruludur. Bahse konu enstrümanlar, 2007-2013 dönemi AB Yapısal Fonları kapsamındaki destekler, 
Polonya Özel Ekonomik Bölgelerine yönelik yatırım destekleri, Polonya ekonomisi için önemli 
yatırımlara yönelik destekler, istihdam yardımı ve gayrimenkul vergi muafiyetidir.  

Söz konusu yardımlar AB’nin 2007-2013 Dönemi Bölgesel Yardım Rehberi (Avrupa Toplulukları Resmi 
Gazetesi, 4 Mart 2006 C 54) ve 800/2008 sayılı Komisyon Yönetmeliği (Blok Muafiyet Yönetmeliği, 
Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi, 9 Ağustos 2008, L 214) ile belirlenen bölgesel devlet yardımları 
esaslarına göre gerçekleştirilmektedir. Bahse konu enstrümanlar şu şekildedir: 

1. 2007-2013 Dönemi AB Yapısal Fonları Kaynaklı Destekler: Polonya, batı Avrupa ülkeleri ile gelişmişlik 
farklarının giderilmesine yönelik olarak 2007-2013 bütçe dönemi için AB Yapısal Fonlarından 67,3 Milyar 
Euro tutarında kaynak temin etmiştir. Polonya’nın 2014-2020 dönemi bütçesi hazırlıkları çerçevesinde 
benzeri bir mali kaynaktan faydalanması beklenmektedir. Söz konusu fonlardan kaynak tahsisatı 
Polonya hükümetince belirlenen ve Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan operasyonel programlar 
çerçevesinde yapılmakta olup, yatırım teşviklerini içeren başlıca operasyonel programlar Altyapı ve 
Çevre Operasyonel Programı, Yenilikçi Ekonomi Operasyonel Programı ve İnsan Sermayesi Operasyonel 
Programıdır. Bunların dışında, AB’nin kırsal kalkınma destekleri ile Polonya içerisinde bölgeler arasındaki 
gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına yönelik sosyal içerikli programlar bulunmaktadır. Söz konusu 
programlar çerçevesinde sağlanan yardımlar, Polonya bütçesinden sağlanan kaynaklarla ayrıca 
desteklenmektedir. 

Destekler, proje bazındaki harcamaların iadesi esasına dayalıdır. Bir başka ifade ile, projeler için yapılan 
harcamalar, harcama yapıldıktan sonra iade edilmektedir. Bu durum, özellikle altyapı ve çevre yatırım 
projeleri için yatırımcıların kendi finasmanlarını önceden temin etmelerini gerektirmektedir. Yenilikçi 
ekonomi operasyonel programları ise yalnızca firmaların yeni teknolojili ürün, hizmet veya lojistik 
çözüm üretimine yöneliktir. 

 
a) Altyapı ve Çevre Operasyonel Programı: Polonya’nın 2007-2013 dönemini kapsayan Ulusal 
Altyapı ve Çevre Operasyonal Programı çerçevesinde muhtelif projeler için yapısal fonlar ve 
ulusal bütçe katılarıyla toplam 37.56 Milyar Euro tutarında yardım yapılmaktadır. Program, 
AB’ndeki en büyük operasyonel programdır. Altyapı ve çevre programı kapsamında 2007-
2013 döneminde gerçekleştirilmesi öngörülen önemli projeler şu şekildedir: 636 km. otoyol 
ve 2219 kilometre ekspres yol inşaatı; 1.566 km uzunluğunda demiryolu modernleştirmesi; 
Gdansk, Krakow, Varşova, Katowice, Poznan, Rzeszow, Wroclaw ve Szczecin hava limanlarının 
modernizasyonu; Polonya’nın muhtelif bölgelerinde 318 atık su arıtma tesisinin inşaa veya 
modernizasyonu; yenilenebilir enerji için 690 MW ilave kapasite yaratılmasına yönelik kamu 
yatırımı yapılması; 1000 Km gaz nakil borusu, 4.900 Km. gaz dağıtım borusu ve 450 Km. petrol 
boru hattı inşaa edilmesi. Polonya belediyelerinin, kentsel altyapının geliştirilmesine yönelik 
ayrıca kapsamlı projeleri bulunmaktadır. Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu, Uyum Fonu ve 
Polonya hükümetince karşılanan projelerin mümkün olduğu ölçüde kamu-özel sektör ortaklığı 
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çerçevesinde gerçekleştirilmesine gayret edilmekte böylece özel sektör sermayesi de 
projelere katkıda bulunabilmektedir. Program detayları, Polonya Bölgesel Kalkınma 
Bakanlığı’nın 
http://www.pois.gov.pl/English/About_Programme/Strony/About_the_Programme.aspx 
adresinde yer almaktadır. 

b) Yenilikçi Ekonomi Operasyonel Programı: Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu tarafından 
finanse edilen programın başlıca amaçları AR-GE altyapısının güçlendirilmesi, yeni 
teknolojilerin geliştirilmesi, iş dünyasının AR-GE faaliyetlerine katılımı, girişimciliğin 
çeşitlendirilmesi ve nitelikli istihdam imkanlarının yaratılmasıdır. 8.3 Milyar tutarındaki 
projelere Polonya hükümeti tarafından yaklaşık 1,5 Milyar Euro tutarında katkı sağlanmakta 
ve projeler Polonya Bölgesel Kalkınma Bakanlığı tarafından koordine edilmektedir. Söz 
konusu fondan yapılan harcamaların %45.8’i özel sektör girişimcilerine, %23.05’i ilgili meslek 
kuruluşlarına, %16.96’sı e-hizmet altyapısını geliştirmek üzere kamu kurumlarına, %10,80’i de 
bilimsel araştırma enstitülerine tahsis edilmektedir. Söz konusu program ve desteklenen 
projeler hakkında ayrıntılı bilgilere Polonya Bölgesel Kalkınma Bakanlığı’nın 
http://www.poig.gov.pl/English/Strony/Measures.aspx adresinden ulaşılabilmektedir. 

c) İnsan Sermayesi Operasyonel Programı: Avrupa Sosyal Fonu ile ortaklaşa finanse edilen 
program nitelikli istihdamın arttırılması, sanayiye eğitimli işgücü temini, sosyal katılım, meslek 
içi eğitim ve kırsal bölgelerde insan kaynaklarının geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşmaktadır. 
Toplam 11.5 Euro tutarındaki programın %85’i AB fonlarından karşılanmaktadır. Polonya 
Bölgesel Kalkınma Bakanlığı ve Avrupa Sosyal Fonu tarafından koordine edilen projeler 
hakkında ayrıntılı bilgiler http://www.efs.gov.pl/English/Strony/ProgrammeDocuments.aspx 
adresinde yer almaktadır. 

2. Polonya Özel Ekonomik Bölgelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesi: Özel Ekonomik Bölgeler, 
Avrupa Komisyonu’ndan alınan izinle, firma büyüklüğü ve coğrafi konumuna göre %30 ile 70 arasında 
kurumlar vergisi istisnası ile bazı bölgelerde emlak vergisi istisnası tanıyabilmektedir. Söz konusu vergi 
istisnaları, en az gelişmiş bölgelerdeki orta ölçekli firmalar için %60’a, küçük ölçekli firmalar için ise 
%70’e kadar çıkabilmektedir. Orta ölçekli firmalar, 250’den az personel istihdam eden ve yıllık cirosu 50 
Milyon Euro’nun altında olan firmalar, küçük ölçekli firmalar ise 50’den az personel istihdam eden ve 
yıllık cirosu 10 Milyon Euro’nun altında olan firmalar olarak tanımlanmaktadır. Bahse konu vergi 
istisnaları için belirlenen yüzdeler gösterge niteliğinde olup, fiili destek miktarları toplam yatırım 
miktarına veya işletme istihdamının iki yıllık toplam maliyetine göre belirlenmekte ve yüksek olan 
meblağ tatbik edilmektedir. Firmaların bölge dışında gerçekleştirdiği ekonomik faaliyetler, vergi 
istisnasından faydalanamamaktadır. 

Bölgelerde faaliyette bulunan firmalara meslek içi eğitim ve yaratılan istihdama göre ayrıca teşvik 
sağlanabilmekte, araziler de rekabetçi fiyatlardan satışa sunulmaktadır. Özel Ekonomik Bölgeler için 
tahsis edilmiş alanların dışında, ihtiyaç duyulması halinde münferit olarak tesislerin bulunduğu araziler 
de alt bölge olarak tanımlanarak özel ekonomik bölge statüsüne sahip olabilmektedir. Polonya 
hükümeti bölge içerisindeki firmalara ücretsiz yatırım danışmanlığı hizmeti sağlamaktadır. Özel 
Ekonomik Bölgelere sağlanan ayrıcalıklar 2020 yılında sona erdirilecektir. 

Özel Ekonomik Bölgelere yönelik desteklerden faydalanılmasının koşulları, yatırımın tümüyle yeni 
yatırım olması, yatırım tutarının asgari 100.000 Euro düzeyinde gerçekleşmesi ve yatırımcının beş yıl 
boyunca işletmenin en az %25’ine sahip olmasıdır (küçük ve orta ölçekli firmalar için bu limit 3 yıldır). 
Polonya Özel Ekonomik Bölgeleri halen toplam 12.500 hektarlık bir alan üzerinde kurulu olup, Özel 
Ekonomik Bölgelerin toplam alanı 20.000 hektar ile sınırlandırılmıştır. 

3. Polonya Ekonomisi İçin Önemli Yatırımlara Yönelik Destek Programı: Polonya Hükümeti tarafından 
05/07/2011 tarihinde kabul edilen program 2011-2020 yılları arasındaki 10 yıllık bir dönemi 
kapsamaktadır. Programın amacı, Polonya’ya yönelik yüksek teknoloji ürün ve hizmetlerde doğrudan 
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yabancı sermeye yatırımlarını arttırmaktır. Program kapsamı destekler Polonya Ekonomi Bakanlığı ile 
belirli sektörlerdeki yatırımcılar arasındaki ikili anlaşma kapsamında hibe şeklinde yapılmaktadır. 
Yardımlar, anlaşma koşulları ve yatırımcının yükümlülüklerini yerine getirme ölçüsüne göre münferiten 
belirlenmekte ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmaktadır. İşsizliğin ülke ortalamasının %75’inin 
üzerinde olduğu bölgelerdeki projeler program kapsamı dışında tutulmakta ancak bu kısıtlama AR-GE ve 
modern hizmet projelerine uygulanmamaktadır. AB Fonları ile desteklenen veya bir Özel Ekonomik 
Bölge içerisinde vergi indirimlerinden faydalanan firmaların söz konusu programdan faydalanması ancak 
Bakanlar Kurulu iznine tabidir. Ancak, programdan faydalanan her bir proje için yapılan toplam yardımın 
proje bedelinin % 50’sini geçmemesi koşulu bulunmaktadır. Program kapsamındaki yardımlar AB’nin 
Bölgesel Kalkınma yardımları kategorisinde değerlendirilmekte ve yapılan her yardımın Avrupa 
Komisyonuna bildirimi gerekmektedir.  

Program kapsamındaki desteklerden faydalanılabilmesi, 

- Otomotiv, elektronik, havacılık, bioteknoloji modern hizmetler ve AR-GE sektörlerine yatırım yapılması 
veya,  
- Diğer sektörlerde ise yatırım tutarı en az 1 Milyar Polonya Zlotisi (yaklaşık 250 Milyon Euro) olmak 
koşuluyla 500’ün üzerinde yeni iş imkanı yaratılması 
 

şartlarına bağlanmıştır. 

Bu çerçevede; yeni yatırımlarda hibe niteliğindeki yardımların tutarı yaratılan istihdama göre, proje 
bedelinin %2’si ile %10,5’i arasındadır. Otomotiv, elektronik, havacılık ve bioteknoloji sektörlerindeki 
minimum eşik en az 50 yeni iş yaratılması ve en düşük proje bedelinin 160 Milyon Zloti (yaklaşık 40 
Milyon Euro) olması şeklindedir. Buna ilave olarak, programdan faydalalan tüm sektörlerde, yaratılan 
yeni iş sayısına göre ayrıca destek sağlanabilmektedir.  

Program için sağlanan toplam bütçe 727 Milyon Zloti (yaklaşık 180 Milyon Euro) olup, söz konusu 
meblağın % 56’sının yeni iş imkanları yaratan projelere, %44’ünün de yüksek teknolojili yeni yatırımlara 
tahsis edilmesi planlanmaktadır. Programın uygulamasından Polonya Ekonomi Bakanlığı sorumlu 
olmakla birlikte, proje dosyalarının hazırlanması ve Ekonomi Bakanlığı’na sunulması Polonya Yatırım ve 
Enformasyon ajansı (www.paiz.gov.pl) tarafından yapılmaktadır. 

4. İstihdam Yardımları: Yatırımcılar, istihdam için Polonya Çalışma Bakanlığı’nın ilgili bölge ofislerine 
başvurdukları taktirde aşağıdaki desteklerden faydalanabilmektedir: 

a) Sosyal güvenlik primlerinin iadesi: Firma çalışanının firma başvurusu üzerine ilgili çalışma 
ofislerince tahsisi ve çalışanın 12 ay boyunca tam gün istihdam edildiğinin tesviki halinde, 
asgari ücretin %300’üne kadar sosyal güvenlik primleri iade edilmektedir. 

b) İşsiz kalan işgücünün teşvikli olarak yatırımcı firmlarda istihdamı: Yatırımcı ile çalışma 
ofisleri arasında yapılan anlaşmalar çerçevesinde ekonomik konjonktür nedeniyle işini 
kaybetmiş nitelikli işgücünün ücretinin bir bölümü çalışma ofisince iade edilmektedir. 
Yardınmların süresi ve kapsamı firma ve iş koluna gore değişebilmektedir. 

c) İşyerinde eğitim: Polonya Çalışma Bakanlığı, işgücünün işletme sahibi ile işçiler arasında 
herhangi bir akit olmaksızın ve ücretleri Çalışma Bakanlığı tarafından karşılanmak üzere iş 
yerinde eğitim programları düzenlemektedir. 3 ile 12 ay arasında değişen eğitim programları 
sonunda yatırımcının serbest iradesiyle sürekli istihdam imkanı yaratılabilmektedir. 

d) Ekipman yardımı: Polonya Çalışma Bakanlığı, istihdam için işyerinin hazırlanması amacıyla 
iş yeri ekipman ücretlerinin bir bölümünü iade edebilmektedir. Bu şekilde yapılan yardımlar 
oldukça kısıtlı olup, genellikle her bir işçi için Polonya’daki ortalama aylık ücretin 6 katını 
aşmamaktadır. 
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5. Gayrimenkul Vergi Muafiyeti: Polonya’da, yatırımcılar, bir bölgesel kalkınma enstrumanı olarak gayrı 
menkul vergi muafiyetinden faydalanabilmektedirler. Gayrımenkul vergileri yerel idareler tarafından 
tespit edilmekte olup, yatırım sonucu yaratılan istihdama göre kısmi veya tam vergi muafiyeti 
sağlanabilmektedir. 2011 yılı için en yüksek gayrımenkul vergileri binalar için 21,05 Zloti/m2, arazi için 
0.80 Zloti/m2 ve yeni inşaatlar için inşaat bedelinin %2’si düzeyindedir. 

 

8.1.Polonya’da Dış Ticaret Politikası ve Vergiler 
8.1.1.Dış Ticaret Politikası 

Polonya, 1 Mayıs 2004 tarihinde gerçekleşen AB üyeliği ile birlikte, AB Gümrük Birliğinin bir parçası 
haline gelmiştir. Polonya, bu tarihten itibaren AB’nin Ortak Ticaret Politikası kapsamında üçüncü 
ülkelere yönelik ticaret rejimini uygulamaya başlamıştır. Bu çerçevede, Polonya’nın mevcut gümrük 
mevzuatının yerini, Topluluk Gümrük Kodu, Uygulama Yönetmeliği ve Ortak Gümrük Tarifesi almıştır.  

Ülkede halen gümrük vergisi ve kota seviyeleri, gümrük vergilerinin askıya alınması, üçüncü ülkelere 
tanınan tercihli rejimler ve anti-damping vergi uygulamaları, yani tüm ticaret politikası tedbirleri AB 
seviyesinde kararlaştırılmaktadır. Ürün bazındaki AB uygulamalarına, Topluluk Entegre Tarifesi (TARIC)’e 
ait http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_en.htm sayfasından ulaşılabilmektedir. 

 
10.1.Tarifeler ve Diğer Vergiler 

Polonya’nın vergi sistemi, 1990’lı yılların başından itibaren, bir yandan AB mevzuatına uyum sağlanması, 
diğer yandan da yabancı yatırımların cazip hale getirilmesi amacına yönelik olarak reforma tabi 
tutulmuştur.  

Polonya’da halen 2 ana vergi grubu uygulanmaktadır: Doğrudan ve Dolaylı vergiler. Doğrudan Vergiler; 
kurumlar vergisi, gelir vergisi, medeni kanun işlemlerinden alınan vergi, emlak vergisi, motorlu taşıt 
vergisi, veraset ve intikal vergisi, tarım vergisi, orman vergisi ve köpeklerden alınan vergi kalemlerinden 
oluşmaktadır. Dolaylı vergiler ise; Katma Değer Vergisi (KDV), özel tüketim vergisi ve şans oyunlarından 
alınan vergidir. 

Kurumlar Vergisi oranı %19’dur. Gelir Vergisi ise gelirin büyüklüğüne göre %18 ile %32 arasında değişen 
oranlarda uygulanmaktadır. 

KDV’de genel oran %22 olup, Ocak 2011 itibariyle %23 olacağı açıklanmıştır. İlaç ve sağlık hizmetleri, 
temel gıda ürünleri, çocuk temel ihtiyaçları, inşaat, konaklama hizmetleri, su ve gübreye, azaltılmış %7 
oranı uygulanmaktadır. Kitap, dergi, gemi ve uçak ekipmanı, AB dışı ülkelere ihracat ve AB ülkelerine 
yapılan satışlarda ise KDV uygulanmamaktadır. 

Özel Tüketim Vergisi, ürünün birimine ya da fiyatına göre belirlenmektedir. AB mevzuatı çerçevesinde 
mineral yağlar, tütün, alkol ve alkollü içeceklere, Polonya mevzuatı çerçevesinde de binek otomobilleri, 
parfüm ve kozmetik ürünlerine Özel Tüketim Vergisi uygulanmaktadır.  

  

10.2.Tarife Dışı Engeller 
Polonya’nın 1 Mayıs 2004 tarihinde Avrupa Birliği’ne üye olmasıyla birlikte, dış ticarete ilişkin olarak AB 
mevzuatı uygulanmaya başlanmıştır. Bu çerçevede, Polonya’nın ithalatında münferit bir kısıtlamaya 
gitmesi söz konusu değildir. Ancak, zaman zaman karşılaşılan sorunlar mevzuatın farklı veya yanlış 
yorumlanmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, ilgili AB mevzuatının gerektirdiği belgelere sahip 
olan ülkemiz ürünlerine yönelik, genel veya sektörel bir tarife dışı engel uygulanmamaktadır. 
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10.3.Polonya-Türkiye Ticareti 
 

Türkiye-Polonya Dış Ticaret Değerleri (Milyon Dolar) 

Trademap 

Yıllar İhracat İthalat Hacim Denge 

2000 175 165 339 10 

2001 241 168 409 73 

2002 343 245 588 98 

2003 486 415 901 71 

2004 698 996 1.694 -298 

2005 830 1.244 2.075 -414 

2006 1.060 1.437 2.497 -377 

2007 1.436 1.646 3.082 -210 

2008 1.587 1.978 3.565 -391 

2009 1.321 1.817 3.138 -496 

2010 1.504 2.621 4.125 -1.117 

2011 1.759 3.496 5.255 -1.737 

2012 1.854 3.058 4.912 -1.203 

2012 (Ocak-Ekim) 1.532 2.535 4.068 -1.003 

2013 (Ocak-Ekim) 1.679 2.618 4.297 -938 

 

Türkiye'nin Polonya'dan İthal Ettiği Başlıca Ürünler (1000 Dolar) 

GTİP 
No. 

Ürünler 2010 2011 2012 2011/ 
2012  

% Değişim 
  Genel Toplam 2.620.956 3.496.188 3.058.078 -12 

8408 Sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve yarı 
dizel) 

372.601 573.027 390.519 -32 

8703 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş 
diğer motorlu taşıtlar 

354.061 487.828 358.967 -26 

8529 Sadece veya esas itibariyle 85.25 ila 85.28 pozisyonlarında yer alan 
cihazlara mahsus aksam ve parça 

175 313 218.571 69.726   

8531 Elektrikli ses veya görüntülü işaret cihazları (ziller, sirenler, gösterge 
tabloları vb.) 

271.967 427.452 201.216 -53 

8708 Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar 116.112 128.987 102.295 -21 

0201 Sığır eti (taze/soğutulmuş) 86.862 255.447 88.293 -65 

8528 Monitörler ve projektörler, televizyon alıcı cihazları 152.717 116.980 82.828 -29 

8433 Hasat ve harman, çim biçme makinaları ile yumurta ve tarım ürünlerini 
büyüklüklerine göre ayıran 

46.656 64.993 71.297 10 

7403 Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları (ham) 0.156 18.274 69.043 278 

4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 38.054. 54.817 56.494 3 

7208 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlik >= 600 mm) 
(sıcak haddelenmiş) 

40.428 15.264 47.273 210 
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2917 Polikarboksilik asitler, anhidritleri, halojenürleri ve türevleri 6 32.849 45.130 37 

9619 Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya -  -  40.348 100 

8471 Otomatik bilgi işlem mak. Bunlara ait birimler; manyetik veya optik 
okuyucular 

35.675 40.401 39.084 -3,3 

3402 Yıkama, temizleme müstahzarları (sabunlar hariç) 22.592 35.451 38.462 8 

4002 Sentetik kauçuk veya sıvı yağlardan türetilen taklit kauçuk (ilk 
şekillerde, veya levha, tabaka, şeritler) 

30.918 43.157 34.949 -19 

3303 Parfümler ve tuvalet suları 29.775 33.439 34.212 2 

8422 Bulaşık, şişe vb yıkama ve kurutma makinaları, şişe, kutu çuval vb 
doldurma, etiketleme makinaları 

31.151 26.505 29.643 12 

8537 Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, panolar, konsollar, kabinler, diğer 
mesnetler 

13.785 24.935 28.845 16 

8481 Borular, kazanlar, tanklar, depolar ve benzeri diğer kaplar için 
musluklar, valfler (vanalar) 

23.979 29.401 28.828 -2 

3304 Güzellik, makyaj ve cilt bakımı için müstahzarlar (güneşlenme kremleri 
ve müst. dahil) 

24.834 27.966 28.804 3 

2905 Asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya 
nitrozalanmış türevleri 

23.100 31.429 28.519 -9 

7216 Demir veya alaşımsız çelikten profiller 9.557 688 27.760 3.930 

1901 Malt hülasası; un, nişasta ve malt esaslı müstahzarlar 18.413 25.283 27.307 8 

9403 Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları 17.173 26.678 27.154 2 

1806 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları 34.225 34.494 25.201 -27 

8536 Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı (anahtarlar, 
röleler, sigortalar, fişler 

21.646 27.414 24.665 -10 

8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 11.829 31.837 23.244 -27 

8450 Ev veya çamaşırhane tipi yıkama makinaları (yıkama ve kurutma 
tertibatı bir arada olanlar dahil) 

8.304 13.834 23.099 67 

8212 Usturalar, traş makinaları ve traş bıçakları (şerit halindeki taslaklar 
dahil) 

20.370 18.931 21.447 13 

3904 Vinil klorür veya diğer halojenlenmiş olefinlerin polimerleri (ilk 
şekillerde) 

10.526 45.523 20.916 -54 

7204 Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları 23.671 24.283 18.785 -23 

8421 Santrifüjler; sıvıların veya gazların fiıtre edilmesine veya arıtılmasına 
mahsus makina ve cihazlar 

7.748 12.022 18.579 54 

9401 Oturmaya mahsus mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları 19.150 19.815 17.026 -14 

8482 Her nevi rulmanlar 13.800 18.325 16.250 -11 

4802 Sıvanmamış kağıt ve karton ve her boyutta perfore edilmemiş delikli 
kart ve delikli şerit kağıt 

1.958 7.535 15.706 108 

8539 Kızma-deşarj esaslı elektrik ampulleri (monoblok far üniteleri ve mor-
kızıl ötesi ışınlı ampuller) 

12.965 17.394 15.234 -12 

2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 2.647 24.181 14.840 -39 

4411 Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar 14.862 13.970 14.508 4 

2701 Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak vb. katı 
yakıtlar 

31.084  - 14.454 100 

8517 Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye 
mahsus diğer cihazlar 

3.046 8.817 14.079 59 

4805 Diğer kağıt ve kartonlar (kuşe edilmemiş veya sıvanmamış, rulo veya 
tabaka halinde) 

10.070 15.531 13.914 -10 

3307 Traş müstahzarları, vücut deodorantları, banyo müstahzarları, tüy 
dökücüler, vb. 

12.831 14.221 13.852 -3 

8504 Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve 
endüktörler 

9.887 18.561 13.681 -26 

4804 Birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonları (kuşe edilmemiş, sıvanmamış, 
rulo veya tabaka halinde) 

12.052 14.180 13.233 -6 

7225 Diğer alaşımlı çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm.veya 
daha fazla) 

12.893 10.737 12.879 20 

8429 Buldozerler, greyderler, toprak tesviye makinaları, skreyperler, mekanik 
küreyiciler, ekskavatörler 

6.691 9.362 12.228 30 

8409 Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki 
motorların aksam ve parçaları 

3.997 4.891 11.093 127 

4810 Bir veya iki yüzü kaolin (çin kili) veya diğer inorganik maddeler ile 
sıvanmış kağıt ve kartonlar 

176 280 10.784 3.743 
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4016 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer eşya 10.713 14.870 10.776 -28 

Kaynak: Trademap 

  

 

10.4.Polonya-Türkiye Arasındaki Anlaşma ve Protokoller 
 İki Ülke Arasındaki Ticaretin Altyapısını Düzenleyen Anlaşma ve Protokoller 

Anlaşma Adı İmza Tarihi 

Ekonomik ve Teknik İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair Anlaşma 31.01.1980 

Sınai Projelerin Yürütülmesine Dair Anlaşma 31.1.1980 

YKTK Anlaşması 21.08.1991 

Polonya Özel Hesaplarının İşleyişine İlişkin Mutabakat Zaptı 28.11.1992 

Karma Ekonomik Komisyon X. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı  27.1.1993 

ÇVÖ Anlaşması 03.11.1993 

Gümrük İşbirliği Anlaşması 04.10.1999 

Türkiye-Polonya Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü  06.11.2001 

Türkiye-Polonya Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü 13.01.2004 

Türkiye-Polonya Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü 20.06. 2007 

Türkiye-Polonya İkili İşbirliği Deklarasyonu 14.05.2009 

Kaynak: T.C. Varşova Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği 

Yukarıda sayılan Anlaşma ve Protokollerin yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı olarak 
faaliyet gösteren Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Polonya Dış Ticaret Odasıyla birlikte 22 Ağustos 
1991 tarihinde Türkiye-Polonya İş Konseyi’ni kurmuştur. 

 
11.1.Türkiye-Polonya Yatırım İlişkileri 

İki ülke arasındaki yatırım faaliyetleri yönünden özel önem taşıyan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunması Anlaşması 21 Ağustos 1991 tarihinde imzalanmış olup, 19 Ağustos 1994 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. Yine karşılıklı yatırımların teşviki bakımından önem taşıyan Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi 
Anlaşması 4 Kasım 1993 tarihinde Varşova’da imzalanarak 1 Ocak 1998 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Polonya Devlet İstatistik Enstitüsü kayıtlarına göre 2010 yılı itibariyle Polonya’da Türk vatandaşlarının 
iştiraklerinin bulunduğu şirket sayısı 139 olup, 249 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı girişimci 
bulunmaktadır. Söz konusu şirketlerin Türkiye’den beraberinde getirdiği doğrudan yabancı sermaye 
stoğu 27,5 milyon Dolar düzeyindedir. Söz konusu meblağ, Polonya’daki toplam doğrudan yabancı 
sermaye yatırımlarının %0,06’sına karşılık gelmektedir. Bahse konu girişimcilerin birikmiş sermaye 
stoklarının ise 200 milyon Doları aştığı tahmin edilmektedir. 

Ülkede büyük bir bölümü hazır giyim sektöründe olmak üzere yaklaşık olarak 150 Türk firması faaliyet 
göstermektedir. Bavul ticareti ile başlayan, sonraları ise toptan satışa geçen bu firmaların yine büyük bir 
bölümü İstanbul Laleli-Merter piyasasından mal getirmekte ve Polonya’daki ithalatçılar olarak da yine 
kendi firmaları gözükmektedir. 

Son dönemde, Atateks-Morera, Beko, DSD Dış Ticaret-Derri, Evita Tekstil-BGN, Gülom Tekstil-Red Star, 
Hakan Plastik, Hidromek, Leke Jeans, Profilo-Telestar, SKT Giyim-Uptown, Şık Makas-Cross Jeans, 
Adopen ve Evyap gibi şirketler, Polonya’da kurdukları firmalar, açtıkları mağazalar veya bayiler 
aracılığıyla kendi markalarını Polonya piyasasına sunmaktadır. 
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Ayrıca yaş meyve-sebze, helva, kuru meyve ve şekerleme, iplik boyaması ve bilgi teknolojileri alanında 
halihazırda Varşova, Gdansk ve Lodz şehirlerinde faaliyet göstermekte olan Türk firmaları 
bulunmaktadır. Restoran ve küçük dönercilik işletmeleri ise Türk firmalarının bir diğer faaliyet alanıdır. 

Yukarıda sayılanlar dışında, ev tekstili, kumaş ve döşemelik kumaş, mermer ve doğal taş, gıda, sabun, 
kablo, ambalaj malzemeleri, kauçuk conta vb. gibi ürünlerin ülkemizden ithalat ve dağıtımını yapmakta 
olan Türk firmaları mevcuttur. 

Polonya’da Türk müteahhitleri bugüne kadar toplam 1 milyar 229 milyon dolar tutarında 29 adet proje 
üstlenmiş bulunmaktadır. Polonya’nın ülkemiz müteahhitlik sektörü için önemli bir potansiyel arz 
etmesine rağmen, sektördeki zorlu rekabet koşulları, düşük kar marjları ve bürokratik güçlükler gibi 
nedenlerle 2009 yılına kadar kamu ihalelerinden önemli pay alınması mümkün olamamıştır. Ülkemiz 
kökenli müteahhitlik firmaları, geçmiş dönemde daha çok kendi imkanlarıyla iş merkezleri, toptancı 
halleri, alış-veriş merkezleri, ofis ve konut inşaatlarıyla iştigal etmişlerdir. Polonya’nın 2004 yılındaki AB 
üyeliği sonrasında finans sektöründeki yabancı hakimiyeti de ülkemiz firmaları için Polonya içinden kredi 
temini ve dolayısıyla yeni iş imkanlarını zorlaştırmıştır. Geçmiş dönemde bu şekilde tamamlanan başlıca 
müteahhitlik projeleri 8 Star Ltd. tarafından Varşova’da inşa edilen Eurocentrum iş merkezi, Euro Power 
Centrum Ltd. tarafından Varşova’ya 15 km uzaklıkta inşa edilen Maximus Toptancı Merkezi, Reform 
Company tarafından Varşova’nın merkezinde inşa edilen Milenium Plaza iş merkezi ve Blue City alışveriş 
merkezi ve Semih Ltd. şirketi tarafından Varşova’nın Wolka-Kosowska semtinde inşa edilen Avrupa-Asya 
Ticaret Merkezidir. Bunların dışında, ülkemiz kökenli firmalar tarafından çok sayıda konut kompleksi 
inşa edilmiş veya inşa edilmektedir. 

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş., İtalyan ve Polonyalı ortaklarıyla birlikte girdiği Varşova 
Metrosu II. Etap ihalesini kazanmış olup, bu çerçevede Varşova Belediyesi ile 28 Ekim 2009 tarihinde 
sözleşme imzalanmıştır. Varşova Metrosu II. etap inşaatı, şehrin Kuzeyi ile Güneyini bağlayan mevcut 
hattın Doğu-Batı istikametinde 6.3 km uzunluğundaki 7 istasyon ile genişletilmesine yönelik olup, inşaat, 
metro güzergahının kısmen Vistula nehri altından geçmesinden dolayı ileri teknoloji kullanımını 
gerektirmektedir. Proje bedeli 4 Milyar 117 Milyon Zloti (yaklaşık 1 milyar euro) tutarındaki metro 
inşaatı halen Polonya’daki iki otoyol inşaatından sonra (A1 ve A4 otoyolları) ülkede yürütülmekte olan 
en büyük inşaat projesidir. İnşaatın 2013 yılında tamamlanması öngörülmektedir. 

Ayrıca ülkemiz firmaları, Polonyalı veya AB firmaları tarafından ihalesi kazanılan altyapı projelerine 
giderek artan bir şekilde taşeron olarak katılmaktadırlar. Halen birçok ülkemiz firması Polonya’nın çeşitli 
bölgelerinde atık su, kanalizasyon ve çevre düzenlemesi projelerinde faaliyette bulunmaktadırlar. 

Diğer taraftan ülkemizde, elektrik-gaz-su, imalat sanayii, inşaat, madencilik ve taşocakçılığı, toptan ve 
perakende ticaret, ulaştırma, haberleşme ve depolama hizmetleri ile gayrimenkul sektörlerinde faaliyet 
göstermekte olan toplam 74 adet Polonya menşeli firma faaliyet göstermektedir.  

  

12.1.Polonya-Türkiye Arasında Ticarette Yaşanan Sorunlar 
Polonya’daki hemen tüm sektörlerde, bilhassa perakende piyasasında yabancı firmaların hakimiyeti 
gözlenmektedir. Pazarda büyük alıcılar, giderek artan toptancı-perakendeci işbirliği dikkati çekmektedir. 
Bu durum yeni satıcıların piyasaya girmesini güçleştirmektedir.  

Narenciye, zeytin ve zeytinyağı, kuru üzüm gibi geleneksel tarım ürünleri ihracatımızda AB’nin Akdenizli 
üyelerinin (bilhassa İtalya, İspanya ve Yunanistan) rekabeti söz konusudur. 

Uzun yıllardır Polonya pazarında en önemli ihraç kalemi olan tekstil ve konfeksiyon mamullerinde Çin ve 
Hindistan gibi Asya ülkelerinin artan rekabeti ile karşılaşılmaktadır. Bu itibarla, firmalarımızın bir yandan 
büyük AB firmalarının rekabetine hazır olmaları, diğer yandan da markalı ve kaliteli ürünlerle Polonya 
pazarına girmeleri mevcut pazar payının korunması açısından giderek daha fazla önem kazanmaktadır. 
Bu noktada, Polonya’da artan gelir seviyesine bağlı olarak batı mal ve standartlarına yönelindiği de göz 
ardı edilmemelidir. 
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Polonya’da yabancı dil bilen kalifiye işgücünün Polonya’daki düşük ücret seviyesi nedeniyle başta 
İngiltere ve İrlanda olmak üzere AB ülkelerine göçü, yatırımcılara istihdam açısından güçlük yaratmaya 
başlamıştır. Buna mukabil, Polonya, yabancı işgücüne çalışma izni sağlanması konusunda halen esnek 
davranmamaktadır. Polonya’da şirket kuran Türk vatandaşları şirket sahibi olsalar dahi çalışma izni 
almak zorundadırlar. 

İki ülke arasında sigorta primlerinin birleştirilmesine yönelik bir sosyal güvenlik anlaşması yapılması 
konusundaki Türk tarafı önerisine Polonya tarafının isteksiz yaklaşımı, işadamlarımızı emeklilik ve sağlık 
harcamaları bakımından güçlükle karşı karşıya bırakmaktadır. Polonya Sosyal Güvenlik Kuruluşuna (ZUS) 
prim ödeyen çalışanlarımızın bu primleri SSK tarafından doğrudan kabul edilmemektedir. 

Polonya’da firmaların ticaret odalarına kayıt yükümlülüğü bulunmaması, alacakların takibinde güçlük 
yaratmaktadır. Bu nedenle, firmalarımızın ticari ilişkiye girecekleri Polonya firmalarının güvenilirliği 
hakkında önceden malumat edinmeleri, mal mukabili ödemeden kaçınmaları ve uyuşmazlıkların 
çözümüne yönelik hükümler ihtiva eden yazılı sözleşme ile hareket etmeleri faydalarına olacaktır. 
Polonya Ticaret Odası firma güvenilirliği konusunda ücretli bir hizmet vermektedir. 

  

12.2.Polonya-Türkiye Arasındaki Müteahhitlik İlişkileri 
Polonya’nın ülkemiz müteahhitlik sektörü için önemli bir potansiyel arz etmesine rağmen, sektördeki 
zorlu rekabet koşulları, düşük kar marjları ve bürokratik güçlükler gibi nedenlerle 2009 yılına kadar 
kamu ihalelerinden önemli pay alınması mümkün olamamıştır. Ülkemiz kökenli müteahhitlik firmaları, 
geçmiş dönemde daha çok kendi imkanlarıyla iş merkezleri, toptancı halleri, alışveriş merkezleri, ofis ve 
konut inşaatlarıyla iştigal etmişlerdir.  

Polonya’nın 2004 yılındaki AB üyeliği sonrasında finans sektöründeki yabancı hakimiyeti de ülkemiz 
firmaları için Polonya içinden kredi temini ve dolayısıyla yeni iş imkanlarını zorlaştırmıştır. Geçmiş 
dönemde bu şekilde tamamlanan başlıca müteahhitlik projeleri 8 Star Ltd. tarafından Varşova’da inşa 
edilen Avrocentrum iş merkezi, Avro Power Centrum Ltd. tarafından Varşova’ya 15 km uzaklıkta inşa 
edilen Maximus Toptancı Merkezi, Reform Company tarafından Varşova’nın merkezinde inşa edilen 
Milenium Plaza iş merkezi ve Blue City alışveriş merkezi ve Semih Ltd. şirketi tarafından Varşova’nın 
Wolka-Kosowska semtinde inşa edilen Avrupa Asya Ticaret Merkezidir. Bunların dışında, Polonya’da 
yerleşik bazı ülkemiz vatandaşları tarafından çok sayıda konut kompleksi inşa edilmiş veya inşa 
edilmektedir. 

Diğer taraftan, Polonya kamu ihale prosedürlerinin AB kuralları çerçevesinde serbestleştirilmesi ve 
basitleştirilmesi, AB fonlarının özellikle altyapı ve çevre projeleri için giderek artan ölçüde Polonya’ya 
aktarılmasıyla birlikte ülkemiz firmalarının Polonya pazarındaki şansını arttırmaktadır. 

Nitekim, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş., İtalyan ve Polonyalı ortaklarıyla birlikte girdiği 
Varşova Metrosu II. Etap ihalesini kazanmış olup, bu çerçevede Varşova Belediyesi ile 28 Ekim 2009 
tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Varşova Metrosu II. etap inşaatı, şehrin Kuzeyi ile Güneyini bağlayan 
mevcut hattın Doğu-Batı istikametinde 6,3 km uzunluğundaki 7 istasyon ile genişletilmesine yönelik 
olup, inşaat, metro güzergahının kısmen Vistula nehri altından geçmesinden dolayı ileri teknoloji 
kullanımını gerektirmektedir. Proje bedeli 4 milyar 117 milyon Zloti (yaklaşık 1 milyar Avro) tutarındaki 
metro inşaatı halen Polonya’daki iki otoyol inşaatından sonra (A1 ve A4 otoyolları) ülkede yürütülmekte 
olan en büyük inşaat projesidir. İnşaatın 2013 yılında tamamlanması öngörülmektedir. 

Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş., Polonya’nın gaz dağıtımcısı devlet şirketi Gaz-System 
S.A.’nın 1.000 kilometrelik doğal gaz boru hattı inşaatı projesi kapsamında ihalelere katılma hakkını elde 
eden kısa listedeki dört firmadan biri olup, söz konusu firmamız, boru hattının 100 kilometrelik 
bölümünün boru ihtiyacını karşılamak üzere 2011 yılında açılan bir ihaleyi yaklaşık 30 milyon Dolar 
bedel ile kazanmıştır. Boru hattının kalan bölümü için kısa listedeki firmalara yönelik ihaleler devam 
etmektedir. 
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Buna ilave olarak, ülkemiz firmaları, Polonyalı ve AB’den firmalar tarafından ihalesi kazanılan altyapı 
projelerine giderek artan bir şekilde taşeron olarak katılmaktadırlar. Halen birçok ülkemiz firması 
Polonya’nın çeşitli bölgelerinde atık su, kanalizasyon ve çevre düzenlemesi projelerinde faaliyette 
bulunmaktadırlar. Firmalarımızın 2008-2011 döneminde bu şekilde imzaladıkları kontratların toplam 
proje bedeli 200 milyon Doların üzerindedir. 

Bunların dışında, ülkemizden Cesaş A.Ş., NATO tarafından açılan, 43 milyon Dolar bedelle Gdynia 
şehrindeki askeri limanın Oksywskie ve Polnocne rıhtımlarının modernizasyonu ihalesini kazanmıştır. 
Proje 2008 yılında tamamlanarak 2009 yılı Mart ayında teslim edilmiştir. 

Polonya’da İş Üstlenmiş olan Firmalarımız: 

- CESAŞ İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. 
- GÜLERMAK Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. 
- GÜRİŞ Holding A.Ş. 
- Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.,  
- MESA Şirketler Topluluğu 
- USLUEL Enerji Tesisleri Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 
- YENİGÜN İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Polonya’da Üstlenilmiş Bazı Büyük Bedelli Projeler: 

- Eurocentrum İş Merkezi İnşaatı 
- Varşova Forum Merkezi İnşaatı 
- Krakow Hızlı Tramvay Projesi 
- Varşova Metrosu 2. Etap İnşaatı 
- Maximus Alışveriş Merkezi 
- Gdynia Askeri Limanı Rıhtım Modernizasyon Projesi 
- Doğal Gaz Boru Hattı İnşaatı Projesi   

 

12.3.Polonya’daki Dağıtım Kanalları 
Yaklaşık 320 milyar dolar civarındaki perakende piyasası ile Polonya, Avrupa Birliği’ne 2004 yılında 
katılan 10 ülke arasında en büyük pazara sahiptir. Perakende piyasası, ilk modern alışveriş merkezinin 
açıldığı 1993 yılından bu yana düzenli olarak büyümekte, iç talep de paralel bir şekilde artmaktadır. 
2008 yılında ülkede 640.000 metrekare yeni perakende satış alanı hizmete girmiştir. Polonya’da halen 7 
Milyon metrekare alışveriş merkezi ve yaklaşık 400 bin mağaza bulunmakta olup, 2010 yılı sonuna 
kadar tamamlanması beklenen 1 milyon metrekare ilave perakende alışveriş alanı inşa edilmektedir. 
Böylece her bin kişiye 200 metrekarelik alışveriş merkezi alanı düşecektir. 

Alışveriş merkezlerinin %65’i Polonya’nın en büyük sekiz şehrinde bulunmaktadır. Alışveriş 
merkezlerinin büyük bölümü uluslararası yabancı sermayeli şirketler tarafından inşa edilmektedir. 

Polonya perakende sektörü küresel mali krizden çok fazla etkilenmemiş olmakla birlikte, önemli 
alışveriş merkezlerinde kiraların genellikle Euro karşılığı olarak belirlenmesi ve Zloti’nin son dönemde 
önemli ölçüde değer kaybetmesi düşük cirolu perakendecileri güç durumda bırakmıştır. 

Polonya’da zincir marketler büyük ölçüde yabancı sermayeye aittir. Perakende piyasasında hakim 
konumda bulunan bir Polonya zinciri bulunmamakla beraber büyümekte olan bazı Polonyalı şirketler 
mevcuttur. Polonyalı zincirlerden Ruch, alışveriş merkezlerindeki gazete-dergi köşeleri ve yol 
kenarlarında büfe formatında olmak üzere 9500 adet birim ile tüm ülke sathına yayılmayı 
planlamaktadır. 

Polonya Ticaret Kanununun genel hükümlerine tabi olan franchising, henüz GSYİH’nin %5’ini teşkil 
etmekle birlikte, büyüme potansiyeli göstermektedir. 2008 yılı sonu itibarıyla Polonya’da 500’ün 
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üzerinde franchise sistemi bulunmaktadır. Bunlardan 125’i yabancı olup, Almanya, Fransa ve ABD başta 
gelen ülkeler arasındadır. 

Polonya’da karar alma sürecinin gerek firma gerek devlet düzeyinde çok yavaş işlemesi, sermayenin 
sınırlılığı nedeniyle siparişlerin miktarının küçük olması, bir acente, distribütör veya şube aracılığıyla 
çalışılmasını zorunlu kılmaktadır. Polonyalı ithalatçılar acente veya temsilcilikten çok distribütör olarak 
faaliyette bulunmayı tercih etmektedirler. Distribütörlük anlaşması, tarafların karşılıklı çıkarları 
doğrultusunda herhangi bir formda yapılabilmektedir. Bu çerçevede seçilecek distribütörlerin, 
komünist dönemde malların ithalatı ile iştigal eden dış ticaret kuruluşlarının devamı niteliğindeki 
şirketlerden seçilmesi mümkün olduğu gibi, sanayi ile güçlü bağlantıları bulunan şahıslardan (mesela 
büyük dış ticaret firmalarının eski çalışanlarından) seçilmesi de imkan dahilindedir. Bununla birlikte, 
distribütörlerin halen büyük ölçüde yerel düzeyde ve küçük ölçekli olarak faaliyette bulunduklarının, 
ithalatı büyük ölçüde kendilerinin finanse ettiklerinin göz önünde tutulmasında fayda bulunmaktadır. 

Polonyalı acente ve distribütörler, yabancı partnerlerinden, giderek artan şekilde, pazarlama ve tanıtım 
faaliyetlerinde destek sağlamasını, staj verilmesini ve finansman temin edilmesini beklemektedir. 
Ayrıca, yeni bir ürünün pazarlama maliyetini yüklendiği dikkate alınarak, münhasır distribütörlük 
verilmesi tavsiye edilmektedir. Satış sonrası hizmet ve ürüne ait garantiler Polonyalı ithalatçıların dikkat 
ettiği hususlar arasında yer almaktadır. Ticaret fuarları, distribütör bulunması için uygun bir ortam 
teşkil etmektedir. 

Mal ve hizmetlerin uygun bir şekilde fiyatlandırılması Polonya piyasasında kalıcı olunması bakımından 
kritik öneme sahiptir. Küresel mali kriz sırasında Polonya parası Zlotinin Dolar ve Euro karşısında önemli 
ölçüde değer kaybetmesi ihraç ürünleri için fiyat tespitini de güçleştirmektedir. Kriz boyunca banka 
kredilerine erişim güçlüğü Polonyalı ithalatçılar için ödeme güçlüklerine yol açmıştır. 

  

12.4.Polonya’da Tüketici Tercihleri 
Polonya perakende piyasasında yüksek kalite ve zevke hitap eden mağazalar için halen bir potansiyel 
bulunmaktadır. Polonya halkının alışveriş merkezlerine gitme ve alışveriş yapma hususunu bir boş 
zaman geçirme faaliyeti olarak görmeleri nedeniyle, e-ticaret yahut bilgi teknolojilerinden 
yararlanılması (sanal alışveriş vb.) konularında fazla istekli olmadıkları dile getirilmektedir. 

Görsel ve yazılı basın üzerinden reklam verilmesi şirket imajının yerleşmesi açısından önem 
taşımaktadır. İhtisas yayınları, dergi ve gazetelere verilebilecek reklamlar ürün tanıtımı açısından etkili 
sonuçlar verebilmektedir. 

Polonya’da pazarlama ve reklam stratejisi açısından yerel özelliklerin dikkate alınması önem arz 
etmektedir. Öncelikle, halkın büyük bölümünün gelir seviyesi Avrupa’nın bir çok ülkesinden daha 
düşüktür. İkinci olarak, önemli bir tüketici kitlesi oldukça muhafazakardır. Üstelik, büyük şehirler ile 
kırsal yöreler arasında halen büyük fark mevcuttur. Eski rejim döneminde yetişen orta yaş grubu 
reklamlara eleştirel ve şüphe ile yaklaşmakta, reklamın bilgi içeriğine daha fazla önem vermektedir. 

Din, ordu, hükümet ve polisle ilgili konular Polonya halkının büyük çoğunluğu için halen hassasiyetini 
korumaktadır. İki markayı karşılaştıran reklamlarda, Polonya halkının, kötülenen markaya yöneldikleri 
belirtilmekte ve bu tarz reklamdan kaçınılması tavsiye edilmektedir. Özellikle yüksek teknoloji 
ürünlerinde batılı markalar tercih edilmektedir. Son dönemde, basit ve güvenli bir yaşam biçimini 
çağrıştıran komünist dönem temalı nostaljik reklamlarla orta yaş kitlelerine ulaşılması yeni bir trend 
olarak ortaya çıkmıştır. 

Polonyalı tüketici kitlesi için fiyat başta gelen unsur olmakla birlikte, ürünün son kullanma tarihi ve 
kalite güvencesi gibi hususlara dikkat ettikleri, bilhassa televizyon reklamlarından etkilendikleri 
belirtilmektedir.  
  



ORTA AVRUPA ÜLKELERİ PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU 
 

30 
ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ 

12.5.Ambalaj, Paketleme ve Etiketleme 
Polonya mevzuatı, çevrenin korunması amacına yönelik olarak ambalajlama ile ilgili bazı gereklilikleri 
hükme bağlamaktadır.  

Genel bir kural olarak, ambalaj sektöründeki imalatçı ve ithalatçılar, çevre kirlenmesini önlemek üzere, 
ambalaj üretiminde kullanılan girdilerin ve artıkların miktarını sınırlandırmakla mükelleftir. Buna göre, 
paket için kullanılacak malzeme paketin işlevini yerine getirmesini sağlayacak asgari miktarda olacak, 
paket çok kullanımlı veya geri dönüştürülebilir şekilde tasarlanacak, en az miktarda tehlikeli madde 
ihtiva eden malzeme tercih edilecektir. 

Paketleme ile ilgili etikette, paketin üretildiği malzemenin tipi, yeniden kullanım yahut geri dönüşüm 
durumuna ait bilgiler yer alacaktır. Etiketlenmesi gereken ambalajlama ve etiket formatı çeşitli 
kararlarla hukuki düzenlemeye tabi tutulmuştur. Ambalaj üreticileri, ithalat ve ihracatçıları, ilgili 
makamlara sunacakları yıllık raporlarında üretilen, ithal veya ihraç edilen paketleme malzemesinin 
miktarını, yapıldıkları materyalleri belirtmek durumundadır. 

Benzer şekilde, ambalajlı ürün satan şirketler, kullanıcılara paketin kendisi ve atığı (geri alınması, 
toplanması, yeniden kazanılması, dönüştürülmesi, atılması vb.) konusunda bilgi sağlamak zorundadır. 
2.000 metrekareden büyük satış alanına sahip perakendeciler, maliyeti kendilerine ait olmak üzere 
sattıkları malların ambalaj atıklarını toplamakla yükümlüdür. 

Tekrar kullanımı öngörülen atıklar arasında, havalandırma, soğutma ve dondurma cihazları, ısı 
pompaları ve piller bulunmaktadır.  

 

12.6.Ulaştırma ve Taşımacılık Maliyetleri 
Polonya, Avrupa kıtasındaki merkezi konumu ve AB’nin Doğu sınırında yer alması nedeniyle önemli 
ticaret güzergahlarına sahiptir. Baltık kıyısındaki Szczecin-winoujcie, Gdynia and Gdask limanları Orta 
Avrupa’nın kuzey denizlerine açılımını sağlamaktadır.  

Polonya’nın AB üyeliğinden sonra ülkenin ulaştırma altyapısının AB ulaştırma sistemine entegrasyonu 
ve kentsel alt yapının (oto yol, hava limanları, tren yolu, liman ve kentsel dönüşüm) geliştirilmesine 
yönelik çok sayıda proje hazırlanmakta ve bu projeler için ihale süreci başlatılmaktadır. Söz konusu 
proje bedellerinin %45’i AB fonlarından, kalan bölümü ise kamu-özel sektör ortaklığı ile finanse 
edilmektedir. Bu projelerin 2012 yılında gerçekleştirilecek Avrupa Futbol Şampiyonası projeleri ile de 
bağlantısı kurulmaktadır. AB, 2007-2013 bütçesinden bu husus için hibe olarak 19,5 Milyar Euro kaynak 
tahsis edilmiştir. Bu kaynağın yaklaşık 7 Milyar Eurosu kara yollarına, 5 Milyar Eurosu da demir yollarına 
tahsis edilmiştir. 

Polonya’nın en büyük uluslararası hava limanı Warşova Frederic Chopin Hava Limanı olup, 60’ın 
üzerinde ülke ile doğrudan uçuş bağlantısı bulunmaktadır. Kraków, Gdask, Katowice, Pozna, Wrocaw, 
Szczecin ve ód şehirleri de uluslararası hava limanlarına sahip olup, önemli modernizasyon çalışmaları 
yürütülmekte veya planlanmaktadır. Varşova yakınlarındaki Modlin askeri havalanının modernize edilip 
kısa süre içerisinde uluslararası charter seferlerine açılması planlanmaktadır. 

Polonya’nın, 423.997 kilometrelik bir karayolu altyapısı bulunmaktadır. Karayollarının 763 kilometresi 
otoyol, 662 kilometresi ekspres yollardan oluşmaktadır. Bununla birlikte, Polonya’nın karayolu sistemi 
Doğu Avrupa ülkeleri içerisinde en kötü durumdakiler arasındadır. Polonya’nın AB’nin otoyolu sistemi 
ile bağlantısının kurulması için 6 büyük proje bulunmakta bu çerçevede 2007-2013 yılları arasında 2.085 
kilometre otoyol ve 5.466 kilometre ekspres yol inşa edilmesi planlanmaktadır. Polonya Hükümeti, 
2005 yılında ülke içi ulaştırma altyapı yatırımlarına dair bir kanunu kabul etmiş ve Milli Karayolu Fonu 
teşkil edilmiştir. Bahsekonu Fon, ulaştırma altyapısı için, AB mali kaynaklarına ek olarak, benzinden 
alınan vergiler ve diğer harçlar vb. ek mali kaynakları temin etmekle görevlendirilmiştir. 
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Polonya’da toplam demiryolu uzunluğu 23.420 kilometredir. AB’nin Rusya Federasyonu ve BDT 
ülkeleriyle demiryolu bağlantısı Polonya üzerinden gerçekleştirilmektedir. Polonya Devlet 
Demiryollarının (PKP) ekspres yolcu eğilimleri, yüksek kaliteli hizmet sunmakta olup, Viyana, Prag, 
Berlin gibi komşu ülke şehirlerine ve Katowice ve Krakov gibi iç merkezlere de ulaşım sağlamaktadır. 
Ancak genel olarak ülkenin demiryolu ağı da modernizasyona ihtiyaç göstermektedir. Ülkede ulaşım 
hizmetlerini devlet tekelinden kurtarma yönünde AB baskısı olmakla beraber, hükümet, demiryollarını 
stratejik önemi haiz sektörler arasında değerlendirerek bu alanda özelleştirmeye dikkatli yaklaşmıştır. 
Bu alanda uzun vadede ciddi yabancı yatırım gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Ülkedeki en büyük limanları Gdansk, Swinovjscie ve Gdynia limanlarıdır. Gdansk limanından yıllık 21 
milyon ton yük elleçlenmektedir. Polonya 118 gemilik ve 1.929 bin gross tonluk bir ticari filoya sahiptir. 

Karayolu ve havayolu taşımacılığı göreli olarak artarken, demiryolu ve deniz taşımacılığının toplam 
taşımacılık içerisindeki payı azalmıştır. Taşımacılık sektörlerinin yük itibariyle toplam içerisindeki payları 
şu şekildedir: 

• Kara yolu taşımacılığı % 79,0 
• Demiryolu taşımacılığı % 14,7 
• Hava taşımacılığı % 3,4 
• Deniz taşımacılığı % 2,9 
 
Türkiye-Polonya arasındaki karayolu taşımacılık maliyetleri TIR başına ortalama 2000 ile 3200 Avro 
arasında değişmektedir.  

  

12.7.Kamu İhaleleri 
Polonyada açılan müteahhitlik hizmetleri ile ilgili, bedeli 5.278.000 Euro’nun üzerinde olan ihaleler 
diğer AB ülkeleri gibi TED (Tenders Electronic Daily-http://ted.europa.eu)’de yayınlanmaktadır.  
 
Bedeli 60.000 ila 5.278.000 Euro arasındaki ihaleler Kamu İhale Bülteninde Polonya dilinde 
yayınlanmaktadır.  
 
Bedeli 6.000 ila 60.000 Euro olan ihalelerin duyuruları ise, Kamu İhale Portalında 
(www.portal.uzp.gov.pl) yine Polonya dilinde yayınlanmaktadır. Süresi genelde 7-14 gün arasında 
değişen bu ihalelerin takibi için portalın günlük olarak izlenmesigerekmektedir. 

 

13.1.Polonya’da Müteahhitlik Hizmetleri İhraç Potansiyelimiz 
Polonya Müteahhitlik Sektörünün Genel Durumu: Müteahhitlik sektörü, 2004 yılında gerçekleşen AB 
üyeliği sonrasında ülkenin en hızlı gelişen sektörü olup, sektör önemli ölçüde katma değer 
yaratmaktadır. Polonya müteahhitlik sektörünün, bakım, onarım, yenileme faaliyetleriyle birlikte 45 
Milyar Avro’ya yakın bir hacme sahip olduğu tahmin edilmektedir. Yeni inşaatların yaklaşık %70’ine 
yakınını başta otoyollar ve kentsel dönüşüm projeleri olmak üzere, altyapı projeleri oluşturmuştur. 

Polonya’nın AB üyeliği sonrasında ülkenin ulaştırma, enerji ve kentsel altyapı ile çevre korunmasına 
yönelik ve AB fonlarıyla desteklenen fonlar müteahhitlik sektöründeki büyümede başlıca rolü 
oynamaktadır. AB, Polonya’yı başta Rusya Federasyonu ve Ukrayna olmak üzere eski SSCB ülkelerine 
açılan kapısı olarak da görmekte ve trans-Avrupa ulaştırma şebekelerinin Polonya üzerinden bu ülkeler 
sınırına kadar uzatılması için azami gayreti göstermektedir. Diğer taraftan, ülkede 2000 yılından itibaren 
görülen yüksek orandaki büyüme oranları, yılda 17 Milyar Avroya kadar ulaşabilen yıllık doğrudan 
yabancı sermaye girişleri, ekonomik faaliyetlerdeki ve genel refah düzeyindeki artışlar, sanayi tesislerini 
modernleştirme ihtiyacı, konut ve işyerlerine olan talebi ve beraberinde altyapı yatırımları ihtiyacını da 
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arttırmıştır. Polonya’nın Ukrayna ile birlikte 2012 Avrupa Futbol Şampiyonasına ev sahipliği yapmış 
olması, ülkedeki büyük çaplı altyapı inşaatlarını ayrıca teşvik eden bir faktör olmuştur. 

Bununla beraber, global mali piyasalarda 2008 yılının son çeyreğinden itibaren hissedilmeye başlanan 
çalkantılarla birlikte Polonya’nın üst yapı inşaat sektöründe yavaşlama görülmüştür. Mali kriz, inşaat 
sektöründeki branşları değişik ölçülerde etkilemiştir. Bu bağlamda, en olumsuz etkilenen branş, büyük 
ölçüde özel sektör tarafından yürütülen konut ve ofis binası branşları olmuştur. Kriz sırasında yabancı 
finans kuruluşlarının kredilerini geri çağırması ve yeni kredi temininde karşılaşılan güçlükler nedeniyle 
yeni konut inşaatlarında önemli yavaşlamalar görülmektedir. 

Altyapı inşaatları ise daha çok finans temininde karşılaşılan güçlükler nedeniyle yavaş ilerlemekle 
birlikte, ihale sürecindeki karmaşık mevzuat uygulamaları, protestolar ve büyük bir titizlikle uygulanan 
AB’nin çevre koruma standartları da inşaat koşullarını güçleştirmektedir. Ağırlıklı olarak yabancı 
sermaye tarafından yürütülmekte olan üretim tesisleri, depo-antrepo, otel ve alış veriş merkezleri gibi 
inşaat faaliyetlerinde ise önemli bir yavaşlama olmamıştır. Ülkede halen 140 kadar lojistik parkı 
bulunmakta olup, Doğu ve Batı Avrupa arasındaki transit ticaret potansiyeline de hizmet etmek üzere 
lojistik parkı inşaatları devam etmektedir. Ülkenin sınai üretim ve lojistik merkezleri ülkenin orta 
kesimlerinde, Poznan, Wroclaw ve Krakow kentleri civarında bulunmakla birlikte, ticari faaliyetler 
ağırlıklı olarak Varşova üzerinden yürütülmektedir. Bu durum, özellikle Varşova’da ofis binalarına olan 
talebi arttırmıştır. 2008 küresel mali kriz öncesinde Varşova’da ofis binalarının doluluk oranının %98 
olduğu tespit edilmiştir. Polonya’da halen proje bedeli toplam 800 milyon Avro tutarında 1 milyon 
metrekare yeni ofis alanı inşaatı bulunmakta olup, bunun yarısına yakını Varşova’dadır. 

Polonya’da halen toplam 8 milyon metrekareye yakın alışveriş merkezi alanı ve 400 binin üzerinde 
mağaza bulunmaktadır. Polonya’da son dönemde yapılan yatırımlarla nüfusu 500 binin üzerindeki 
şehirlerinde önemli alışveriş merkezi kapasitesi oluşturulmuştur. Ancak, bilhassa 100 bin ila 400 bin 
arasındaki orta büyüklükteki şehirlerde alış veriş merkezleri için kapasite olduğu değerlendirilmektedir. 
2012 yılında çoğu nüfusu orta büyüklükteki şehirlerde olmak üzere, yaklaşık 500 bin metrekare yeni 
alışveriş merkezi inşa edilmesi beklenmektedir. Polonya’nın büyümekte olan turizm potansiyeli, otel 
yatırımları için de taahhüt işlerinde artış getirmektedir. 

Polonya inşaat sektöründe yaklaşık 550 bin kişi istihdam edilmekte olup, aylık ortalama brüt ücret 
3.000 Zloti (750 Avro)’dir. Polonya’nın önceki dönemlerde yurt dışına gönderdiği geçici işçilerin tam 
üyelik sonrasında Polonya’ya dönmeye başlamalarıyla sektörde kalifiye işçi bulunmasındaki sorunlar 
geçici olarak çözümlenmiştir. Polonya’nın yabancı işçi istihdamı ise başta Ukrayna olmak üzere çevre 
ülkelerden karşılanabilmektedir. Polonya inşaat şirketlerinin büyük bölümü küçük ölçekli olmakla 
birlikte, az sayıdaki büyük firma pazara hakim konumdadır. Polonyalı müteahhitlik firmalarının büyük 
bölümü 20 milyon Avro’nun altında yıllık ciroya sahiptir. 

Polonya inşaat şirketlerinin ortalama %75 olduğu beyan edilen kapasite kullanım oranı sektörün sağlık 
göstergesi olarak kabul edilmektedir. Ancak, inşaat sektöründeki büyüme inşaat malzemelerine ve 
teknik hizmetlere yönelik talebi ve inşaat malzemeleri fiyatlarını arttırmaktadır. Benzer bir gelişme arazi 
fiyatları bakımından da yaşanmaktadır. Pazardaki güçlü rekabet koşulları ve özellikle AB ülkelerinden 
altyapı ihalelerine yabancı firma ilgisi sektördeki firmaları daha düşük kar marjlarıyla çalışmaya sevk 
etmekte ve bu hususlar özellikle kamu ihaleleri bakımından maliyet ve fiyat tespitini güçleştirmektedir. 
Diğer taraftan, AB’nin diğer ülkelerinde daha yoğun bir şekilde hissedilen ekonomik durgunluk, Avrupalı 
inşaat firmalarını iş imkanlarını araştırmak üzere giderek artan bir şekilde Polonya’ya yönlendirmiştir. 
Polonya finans sektöründe AB bankalarının hakim konumu bu şirketler için önemli rekabet avantajlarını 
da beraberinde getirmiştir. Polonya’nın AB üyeliği sonrasında inşaat malzemelerinde KDV oranının 
%7’den %23’e çıkartılması ve işgücü maliyetinin sürekli olarak artması da rekabet koşullarını olumsuz 
etkilemektedir. 

Polonya’da geçtiğimiz dönemde Polonyalı şirketlerin inşaat ve teknik müşavirlik faaliyetlerine yönelik 
olarak yabancı şirketlerle 3.000 kadar ortaklık tesis ettiği ve özellikle altyapı ihalelerine yönelik yabancı 
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ortaklı konsorsiyumların sayısının arttığı bilinmektedir. Polonya’nın en büyük üç inşaat şirketi kısmen 
veya tamamen AB’nden firmalarca satın alınmıştır. Bu firmalar, Polonya dışında Almanya, Rusya 
Federasyonu, Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerde de aktiftir. Pazardaki yabancı şirketler ağırlıklı olarak 
Almanya menşeli olmakla birlikte, Fransa, İspanya, İtalya ve Çin Halk Cumhuriyeti’nden firmalar 
mevcudiyetlerini arttırmaktadırlar. Polonya’da, kamu ihaleleri, projelerin büyük bölümünün AB 
fonlarından finanse edilmesinin de etkisiyle, büyük bir şeffaflık içerisinde sonuçlandırılmakta ve kamu 
ihale yasasının uygulanmasında yerli veya yabancı şirket ayırımı yapılmaksızın büyük bir titizlik 
gösterilmektedir. 

Diğer taraftan, Polonya inşaat firmaları enerji sektörü (santral inşası, bakım ve onarımı) ağırlıklı olmak 
üzerinde AB üyesi ülkelerde aktiftir. Yaklaşık 100 kadar Polonya şirketinin Almanya’da ofislerinin olduğu 
ve bu firmaların daha çok taşeron olarak faaliyette bulundukları bilinmektedir. Polonya firmaları, AB 
üyesi Doğu Avrupa ülkelerinde çok sayıda inşaat şirketini devralmakta veya ortak olmaktadır. Polonya 
şirketlerinin yurt dışında yılda ortalama 100 milyon Avro tutarında taahhüt aldıkları bilinmektedir.  
 
Önümüzdeki dönemde, küresel krizin etkilerinin azalmasıyla birlikte Polonya’da inşaat faaliyetlerinin 
yeniden hız kazanması ve başta oto yol inşaatları olmak üzere alt yapının geliştirilmesine yönelik AB 
destekli projelerin bu konuda öncü rolü oynaması beklenmektedir. 

Polonya’da Kısa ve Orta Vade Uluslararası İhaleye Çıkacak Önemli Projeler: Polonya’nın önümüzdeki 
dönem altyapı inşaatlarının büyük bölümü 2007-2013 dönemini kapsayan Altyapı ve Çevre Operasyonal 
Programı ve 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları çerçevesinde yapılacak olup, söz konusu iki 
program birbiriyle bağlantılandırılmıştır. Avrupa Komisyonu, operasyonal program çerçevesinde 
muhtelif projeler için toplam 37.56 milyar Avro tutarında yardım yapacaktır. AB’nin 2014-2020 bütçesi 
hazırlıkları devam etmekte olup, benzeri bir meblağın bu dönem için temini beklenmektedir. Program, 
AB’ndeki en büyük operasyonel programdır. Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu, Uyum Fonu ve Polonya 
hükümetince karşılanan projelerin mümkün olduğu ölçüde kamu-özel sektör ortaklığı çerçevesinde 
gerçekleştirilmesine gayret edilmektedir. Program detayları, 
http://www.pois.gov.pl/English/About_Programme/Strony/About_the_Programme.aspx adresinde yer 
almaktadır. Mevcut projeler ve uygulayıcılarının listelerine ise 
http://www.pois.gov.pl/English/Documents_POIS/Strony/Documents.aspx  adresinden 
ulaşılabilmektedir. Projeler hakkındaki özet bilgiler şu şekildedir: 

• Kara Yolu Ulaştırma Projeleri: Program ile 770 km. otoyol ve 2817 kilometre ekspres 
yol inşaatı öngörülmektedir. Polonya Altyapı Bakanlığı’nca 126 Milyar Zloti tutarında 
bir kaynak tahsis edilecek olup, söz konusu meblağın 35 Milyar Zlotisi AB fonlarından 
sağlanacaktır. Polonya’da halen toplam uzunluğu 1000 kilometrenin altında üç büyük 
oto yol ve ekspres yol bulunmaktadır. Halen 2012 Projesi ile bağlantılı ve öncelikli 
olarak inşası öngörülen başlıca oto yollar Almanya sınırındaki Swieko ile Başkent 
Varşova’yı bağlayan A2 oto yolu, Almanya sınırındaki Zgorzelec ile Ukrayna sınırındaki 
Korczowa ve Baltık Denizi kıyısındaki Gdansk’ı bağlayan A1 oto yollarıdır. Söz konusu 
oto yol inşaatları bölümlere ayrılmak suretiyle ihale edilmektedir. Buna ilave olarak, 
yaklaşık 2000 kilometre uzunluğundaki mevcut yolların bakım ve onarımı için de 16,3 
Milyar Zloti kaynak tahsis edilmiştir. Konu hakkındaki ayrıntılı bilgilerin ve Polonya 
Altyapı Bakanlığı’nın http://www.en.mi.gov.pl ve 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası 
hazırlıklarından sorumlu organizasyonun http://www.2012.org.pl internet 
adreslerinden temini mümkün bulunmaktadır.  

2009 yılında 10.7 Milyar Zloti, 2010 yılında ise 20.5 Milyar Zloti tutarında yol inşaatı 
ihaleleri sonuçlandırılmıştır. İhale süreçlerini kolaylaştıran yasal düzenlemeler de 
paralel bir şekilde ihdas edilmektedir. Projelerin mümkün olduğu ölçüde kamu-özel 
sektör ortaklığı çerçevesinde inşasına gayret edilmektedir. Bu sektördeki yatırımların 
önümüzdeki dönemde yılda %13 oranında büyümesi beklenmekle birlikte, ulusal 
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programın ihale sürecinde yaşanan güçlükler, ağır kış şartları ve 2010 yılında yaşanan 
sel gibi doğal felaketler medeniyle 2013 hedefinin gerisinde kalması beklenmektedir. 
Yatırımların Avrupa Yatırım Bankası’nın mevcut yolların rehabilitasyonu için 2013 
yılına kadar 1 milyar Avro tutarında kredi sağlaması öngörülmektedir. 

• Demiryolu Ulaştırma Projeleri: Program kapsamında 1.566 km uzunluğunda 
demiryolu modernleştirilecek olup, demiryolu projeleri için AB fonlarından 4,9 milyar 
Avro kaynak aktarılacaktır. Projeler, Varşova, Krakow, Katowice, Wroclaw, Poznan ve 
Gdynia istasyonlarının modernizasyonunu da kapsamaktadır. İstasyonların 
modernizasyonu için toplam 4 milyar Zloti kadar yatırım yapılacağı tahmin 
edilmektedir. Polonya, 2020 yılına kadar hızlı trenlerin çalıştırılması için de hazırlıkları 
başlatmıştır. 

• Hava Limanı Modernizasyon Projeleri: Operasyonel program ile, Gdansk, Krakow, 
Varşova, Katowice, Poznan, Rzeszow, Wroclaw ve Szczecin hava limanlarının 
modernizasyonuna yönelik projelere yaklaşık 3 milyar Zloti tutarında yenileme 
yatırımı yapılması öngörülmektedir. 

Diğer taraftan, Avrupa Komisyonu, Polonya’nın hava ulaştırma ağının geliştirilmesi ve 
bölgelere erişim koşullarının iyileştirilmesi için 500 milyon Avro tutarında bir fon 
tahsis etmiş olup, söz konusu fon Polonya’da yılda 5milyonun altında yolcu taşıma 
kapasitesi bulunan bazı hava limanlarının geliştirilmesinde kullanılacaktır. Bahse konu 
AB fonları, Polonya’nın Lublin-Swidnik, Varşova-Modlin, Podlasie bölgesi, Olsztyn-
Szymany, Zegrze Pomorskie, Lodz, Bydgoszcz, Rzeszow-Jasionka, Poznan-Lawica, 
Krakow-Balice, hava limanlarının inşaa, yeniden inşaa, bakım ve geliştirilmesi 
amacıyla %76 ila %100 arasında finansman imkanı tanımakta olup, söz konusu 
müteahhitlik işlerinin projelendirilmesini müteakip ihale süreçlerinin başlatılması 
gerekmektedir. Bu çerçevede, ilk aşamada Modlin askeri hava limanının Varşova’nın 
charter seferlerine yönelik ikinci hava limanı olarak kullanılmak üzere proje hazırlıkları 
tamamlanmıştır. 

• Kentsel Altyapının Geliştirilmesi Projeleri: 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası projeleri 
kapsamında Krakow, Wroclaw, Varşova ve Poznan’da tramvay hatlarının ve 
araçlarının modernizasyonuna yönelik olarak toplam 5,7 milyar Zloti tutarında proje 
gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. 

• Çevre Projeleri: Altyapı ve çevre programı ile Polonya’nın muhtelif bölgelerinde 318 
atık su arıtma tesisinin inşa veya modernizasyonu, 44 çöp arıtma tesisinin inşa veya 
modernizasyonu 9.000 km uzunluğunda kanalizasyonun rehabilitasyonu 
projelendirilecektir. 

• Enerji Projeleri: Program çerçevesinde yenilenebilir enerji için 690 MW ilave kapasite 
yaratılmasına yönelik kamu yatırımı yapılacaktır. 1000 Km gaz nakil borusu, 4.900 Km. 
gaz dağıtım borusu ve 450 Km. petrol boru hattı inşa edilecektir. Diğer taraftan, 
Polonya’nın başlıca enerji şirketlerinin yeni termik santraller inşası ve 
modernizasyonu ile enerji nakil hatları için 2025 yılına kadar yaklaşık 200 milyar Zloti 
tutarında yatırım yapması beklenmektedir. Enerji sektörüne yönelik yatırımların 
2014-2016 yıllarında hız kazanması ve bu dönemde 8.000 ile 10.000 MW ilave 
kapasite yaratılması öngörülmektedir. Polonya’nın enerji sektöründeki dört büyük 
şirket grubunun (PGE, Tauron, Energa ve Enea) aynı sıra Vattenfall, RWE, GDF SUEZ, 
CEZ, EDF ve Fortum gibi yabancı şirketler de yatırımlarda bulunmaktadır. Elektrik 
enerjisi üretim ve dağıtımı ile doğrudan iştigal etmeyen PGNiG, PKN Orlen, Lotos, 
KGHM ve Kulczyk Holding’in bu alanda yatırım planları olduğu bilinmektedir. 
Diğer taraftan, Polonya ilk nükleer santralinin inşasına 2016 yılında başlamayı 
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planlamaktadır. 300 MW kapasitesindeki santralin Polonya’nın PGE şirketi tarafından 
yaptırılması ve proje maliyetinin 33-55 Milyar Zloti (11.5-18 milyar Dolar) aralığında 
olması öngörülmektedir. Polonya ikinci bir nükleer santral için de fizibilite imkanlarını 
araştırmaktadır. 

Polonya’da açılan müteahhitlik hizmetleri ile ilgili, bedeli 5.278.000 Avro’nun 
üzerinde olan kamu ihaleleri diğer AB ülkeleri gibi TED (Tenders Electronic Daily)’de 
yayınlanmaktadır. Firmalar, bu büyüklükte ihaleleri www.ted.Avropa.eu adresinden 
günlük olarak izleyebilmektedir. İhaleler, günlük ve Lehçe olarak 
www.portal.uzp.gov.pl adresinde yayınlanmaktadır. Otoyol ihalelerinin Polonya Milli 
Karayolu ve Otoyol Genel Müdürlüğü’nün  
www.gddkia.gov.pl adresinden takibi mümkündür. 

Kamu-Özel Sektör İşbirliği: Polonya, özellikle ulaştırma altyapısına ilişkin projelerin finansmanı için 
kamu-özel sektör işbirliğini teşvik etmektedir. Bu amaçla, 2005 yılında çıkarılan ancak önemli bir fayda 
sağlamayan Kamu-Özel Sektör İşbirliği Yasası 2009 yılında günün koşullarına uygun şekilde revize 
edilmiş ve yasanın altyapı projelerine tatbiki için Altyapı Bakanlığı’nca ayrıca yönetmelikler istihsal 
edilmiştir. Polonya’nın kamu-özel sektör işbirliği uygulamalarına ilişkin bilgilerin 
http://www.inves.pl/en/PPP_in_Poland.pdf internet adresinden temini mümkün bulunmaktadır. 
Polonya’da kamu özel-sektör işbirliği projeleri bugüne kadar küçük hacimli lokal projelerle sınırlı 
kalmıştır. 

Müteahhitlik, Yabancı Yatırım ve Çalışma Mevzuatı: Polonya’daki inşaat prosedürüne dair başlıca 
hususlar 27 Mart 2003 tarihli Master Planlama Kanunu ile 7 Temmuz 1994 tarihli İmar Kanunu ile 
düzenlenmektedir. Bu çerçevede, inşaat süreci ancak gayrimenkulün hukuki statüsü açıklığa 
kavuştuktan ve planlanan amaca uygun olarak kullanılabileceği anlaşıldıktan sonra başlayabilmektedir. 
Bu bağlamda, mevcutsa mahalli master planı kapsamında, aksi takdirde “planlama kararı” temelinde 
inşaat izni alınması gerekmektedir. İnşaat süreci iskan izni ile son bulmaktadır. Yatırım, gerçekleştirildiği 
mahal veya amaç bakımından spesifik özellikler taşıdığı takdirde, bazı ilave izinlerin alınması da 
gerekebilmektedir. 

İnşaat sözleşmeleri çerçevesinde, müteahhit, proje ve teknik gerekliliklere uygun olarak, sözleşmede 
belirtilen yatırımı inşa etmekle mükelleftir. Yatırımcı ise, arazi ve projeyi sağlayan ve bunun için gerekli 
ücreti ödeyen taraftır. Taraflar yapacakları sözleşmenin içeriği bakımından serbest olmakla birlikte, 
müteahhit ve taşeronların yapacağı işlerin ayrıntılı olarak belirlenmesi cihetine gidilmektedir. Bu 
amaçla, FIDIC (Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu) standart sözleşmeleri kullanılabilecektir. 

Master Planlama Kanununa göre, mahalli master planı, arazinin fonksiyonunu, genel kamusal alanlara 
ait gereksinimleri, kanunun öngördüğü sınırlamalar da dikkate alınarak planlama rasyo ve koşullarını 
tespit edecektir. İnşa edilecek gayrimenkul için bu tarz bir plan mevcut olduğu takdirde, proje, planda 
belirlenen şartlara kesin şekilde uygun olacak ve inşaat izni bu plan temelinde verilecektir. Yatırımın 
gerçekleştirileceği saha için master planı bulunmadığı takdirde, bina ve tesis inşaatı, yatırımın kısmen 
ya da tamamen kullanım amacının değiştirilmesi ve diğer bazı inşaat faaliyetlerinin yürütülmesi 
durumlarında planlama kararlarına ihtiyaç bulunmaktadır. Planlama kararı, yatırımcının başvuru 
dosyası temelinde mahalli idarelerin yöneticileri (belediye başkanları-wójt, burmistrz, prezydent 
miasta) tarafından verilmektedir. Başvuru dosyası, ana planın kopyası, kamu altyapısı ile ilgili ihtiyaç 
duyulabilecek hususlar, yatırımın teknik parametreleri, yapım metodu, çevresel etkiler gibi hususları 
içermektedir. Karar, arazi ile ilgili herhangi bir hak sağlamamakta, iyelik ya da üçüncü tarafların 
haklarına halel getirmemektedir. Planlama kararı, Çevre Kanunu, Anıtları Koruma Kanunu gibi diğer 
spesifik mevzuata uygun olmalıdır.  

Planlama kararı, Karar, içeriğinde belirtilen geçerlik süresi zarfında inşaat izinlerinin verilmesi açısından 
bağlayıcıdır. Karar aşağıda sıralanan şartların yerine getirildiği durumlarda verilmektedir: 
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• Karayoluna bağlantısı olan en az bir bitişik parsel, arazi kullanımı, imar, parametreler, rasyolar, 
boyut ve mimari formun devamlılığı yönünden, planlanan yatırım için gerekli şartların tespitine 
imkan verecek durumda olmalıdır, 

• Arazi bir devlet yolundan ulaşılabilir olmalıdır, 

• Mevcut ya da planlanan altyapı, öngörülen yatırım için yeterli bulunmalıdır, 

• Tarım veya orman arazilerinin başka amaçlarla kullanımı halinde, başka herhangi bir onaya 
gerek olmamalı yahut süresi sonra eren master plan temelinde böyle bir onayın alınmış olması 
gerekmektedir, 

Planlama kararı, aynı araziye ait başka bir müracaat için inşaat izni verildiğinde veya söz konusu arazi 
için farklı koşullar getiren yeni bir mahalli plan kabul edildiğinde geçerliliğini kaybedecektir. Planlama 
kararı birden fazla müracaat için verilebilmektedir. 

Diğer taraftan, karayolu inşasına mahsus malzemelerin AB’nden alınmış bir uygunluk 
değerlendirmesinin bulunmaması halinde, ilgili sertifikalar için yetkilendirilmiş Polonya Yol ve Köprü 
Araştırma Enstitüsü’ne (http://www.ibdim.edu.pl) başvurulması gerekmektedir. Başvuruların 
sonuçlandırılması genellikle 6 ay kadar süre almakta olup, laboratuar testleri ortalama 5.000 Avro 
masraf gerektirmektedir. 

Müteahhitlik sektörüyle ilgili Polonya mevzuatı hakkında ayrıntılı bilgilerin Polonya Enformasyon ve 
Yatırım Ajansı’nın http://www.paiz.gov.pl/polish_law/construction_process internet adresinden temini 
mümkün bulunmaktadır. 

Polonya’da yabancı müteşebbisler tarafından kurulan veya yabancı ortaklı firmalar, 2 Temmuz 2004 
tarihli Ekonomik Özgürlük Kanunu’na göre Polonyalı firmalar ile aynı hak ve yükümlülüklere sahiptir. 
Polonya’da şirket, şube veya ofis kurulmasına ilişkin rehber bilgiler Polonya Enformasyon ve Yatırım 
Ajansı’nın http://www.paiz.gov.pl/polish_law internet adresinde yer almaktadır. 

Polonya’da çalışma hayatına ilişkin hususlar Polonya İş Kanunu ile belirlenmiş olup, işverenin çalışanları 
ile iş akdi imzalanması zorunludur. İş akdinin Polonya iş kanunda belirtilenden daha elverişsiz koşullar 
içermesi halinde iş kanunun lehteki hükümleri uygulanır. Polonya’da geçerli iş akitlerine ilişkin 
yönlendirici bilgiler ile çalışma koşullarının ana unsurlarına Polonya Enformasyon ve Yabancı Yatırımlar 
Ajansı’nın http://www.paiz.gov.pl/polish_law/employment_of_foreigners_in_poland internet 
adresinden ulaşılması mümkün bulunmaktadır. Ayrıca müteahitlik hizmetleri ile ilgili önemli web 
adresleri aşağıda verilmektedir. 

Polonya inşaat ve inşaat sektörü web sitesi (www.budownictwo.org) 
Polonya Müteahhitler Birliği (http://pzpben.internetdsl.pl/) 
Polonya Kamu İhale Ofisi (www.uzp.gov.pl) 
AB Elektronik İhale Gazetesi (www.ted.europa.eu) 
Polonya Milli Karayolu ve Otoyol Genel Müdürlüğü (www.gddkia.gov.pl) 
Polonya Altyapı Bakanlığı (www.mi.gov.pl) 
Polonya Spor ve Turizm Bakanlığı (www.msport.gov.pl) 
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KAYNAKLAR 

• T.C.Başbakanlık Viyana Ticaret Müşavirliği 

• Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Bilgi Sistemi 

• http://www.ibp.gov.tr/pg/section-pg-ulke-ndx.cfm 

• http://comtrade.un.org/pb/CountryPagesNew.aspx?y=2008 

• ITC – Trademap 

• The Economist Intelligence Unit 

• Trade Map 
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